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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 11 травня 2017 р. – перший день роботи конференції 

 

10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г. Левченко – голова 

оргкомітету. 

10.10 – Захист від ультрафіолетового і акустичного випромінювань, що створюються під час 

дугового і контактного зварювання та електрошлакового переплаву. Левченко О. Г., 

 Арламов О.Ю. 

10.20 – Систематизація елементів захисного одягу за методом трансформації. Третякова Л.Д., 

Остапенко Н.В. 

10.30 – Поняття рейтингової оцінки та ранжування ефективності управління охроною праці на 

виробництві в галузі машинобудування. Левченко О.Г., Ільчук О.С. 

10.45 – Особливості розуміння поняття «Адаптація законодавства України з охорони праці» з 

огляду на інтеграцію до европейського союзу. Третякова Л.Д., Мітюк Л.О., Скороход Т.Є. 

11.00 – Фармацевтичні засоби та засоби особистої гігієни (ФЗЗОГ) у водних акваторіях. Шостак 

В.Б., Полукаров Ю.О. 

11.20 – Шкода від сучасних рідкокристалічних дисплеїв. Шапошніков О.А., Полукаров Ю.О. 

11.35 – Система активного шумозахисту як перспективний захід щодо зниження шуму. Кужель Р., 

Луц Т.Є. 

11.50 – Аналіз проблем безпеки інтернету речей. Кисиленко В.К. 

12.00 – Стан охорони праці України на шляху розвитку міжнародних відносин. Качинська Н.Ф., 

Козловський А.Г. 

12.20 – Зовнішня реклама як частина інформаційного потоку, що сприймає водій. Ющенко І., 

Демчук Г.В. 

12.35 – Проблеми управління охороною праці в Україні. Полукаров О.І. 

12.40 – Особиста безпека при підвищенні радіаційного фону викликаного техногенними чинниками.  

Язенок Ю.С. 

13.00 – Оцінка прийнятного рівня ризику з використанням теорії конфліктів. Шишков А.В. 

13.15 – Безпечна експлуатація електроустановок. Чарняк О.С. 

13.30 – Аналіз спецодягу зварників. Цимбалюк А.С., Чигиринець Е.О, Луц Т.Є.  

13.45 – Охорона праці у виробництві скла. Хоруженко О.Є., Дудко В.А., Луц Т.Є.  

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Торф`яні пожежі.  Хоменко Б. В.  

15.10 – Специфіка впливу систем віртуальної реальності на стан здоровя людини. Солдатенкова А., 

Луц Т.Є., Брагіна Л.Є.  

15.25 – Небезпеки, які виникають при використанні вологих серветок. Скоробогатько О. С., 

 Гусєв А. М. 

15.45 – Економічна ефективність заходів, спрямованих на підвищення ефективності охорони праці. 

Сидорова Д.О., Демчук Г.В.  

15.50 – Шкідливі та небезпечні фактори, які впливають на працівників скловарної промисловості. 

Самонова А.О., Полукаров Ю.О.  

15.55 – Мінна безпека. Ракул О. В.  

16.00 – Небезпека та ризики нанотехнологій та наноматеріалів. Проскученко Р.С.  

16.10 – Особливості вибору потужності електрообігрівачів у виробничих приміщеннях. Прокопенко 

І.Д., Крутенко К.  

16.15 – Безпека в центрі фізичної реабілітації. Оздоровлення без травм. Препіяло О.О., Демчук Г.В.  

16.25 – Безпека праці як частина соціальної політики підприємства. Праховнік Н.А., Ващілін С.М., 

Кушнір Г.В. 

16.35 – Охорона праці під час шліфування оптичних деталей. Пашков Р.А.  
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16.40 – Оцінка впливу випромінювання при рентгенодіагностиці. Паньков С.Б.  

16.45 – Вплив WI-FI роутеру на здоров`я людини. Островська Д.В.  

16.55 – Небезпека застосування сучасних косметичних засобів. Олійник А.В.  

17.05 – Вугільні забруднювачі як загроза здоров`ю людства та можливості їх вилучення.   

Наухацька Т.А.  

17.15 – Передумови створення міжнародної органцізації праці в контексті соціально-трудового 

регулювання. Мітюк Л.О., Головко Т.Є.  

17.20 – Можлива небезпека при використанні добавок для виготовлення ковбаси. Міщенко Б.М. 

17.30 – Проблеми та шляхи забезпечення безпеки персонала в онкогістологічних лабораторіях.  

Макеєнко О.Л., Демчук Г.В.  

17.40 – Спосіб запобігання процесу відкладення парафіну на стінках нафтової свердловини. 

Лотонова О.В., Козлов С.С., Лістовщик Л.К.  

17.45 – Біометричні системи ідентифікації людини. Лазука В., Чернушак І. І.  

18.00  – Оцінка радіаційної обстановки в умовах роботи промислового підприємства.  

Лабжинська М.Ю., Володченкова Н.В. 

18.15  – Застосування методики експертної оцінки для вирішення завдань управління в сфері 

охорони праці. Кружилко О.Є., Сторож Я.Б , Майстренко В.В., Полукаров О.І.  

18.20  – Професійні захворювання програмістів та їх профілактика. Корженевський О.С.,  

Чернушак І. І.  

18.30 – Закінчення першого дня роботи конференції. 

 

12 травня 2017 р. – другий день роботи конференції 

 

10.00 – Корпоративна культура як ключ до безпеки на робочому місці. Кривда І.В., Полукаров Ю.О.  

10.20 – Основні положення охорони праці на металургічних підприємствах. Колосенко К.  

10.30 – Людський фактор – ключовий фактор безпечної праці.  Костюк А.В., Полукаров Ю.О. 

10.40 – Безпека людини у системі «Розумний дім». Кожедуб А. В.  

10.50 – Порівняльна характеристика імпортних та вітчизняних пристроїв для вимірювання 

освітленості. Козловський А.Г., Полукаров О.І.  

11.00 – Небезпечні фактори, що виникають на картоноробній машині при роботі установки 

інфрачервоного випромінювання. Ковтун А. І., Телестакова В.В.  

11.10 – Особливості розроблення композитних матеріалів для створення електромагнітних екранів. 

Коваленко В.В., Тихенко О.М.  

11.15 – Виявлення негативних чинників при верстці друкованої продукції та шляхи вдосконалення 

нагальних проблем. Кісельова Я. А., Демчук Г.В.  

11.25 – Оцінка відповідності вимогам безпеки вимірювальних пристроїв та систем за 

європейськими стандартами. Каштанов С.Ф., Бойко Р.Д. ., Семенюк А.А.  

11.35 – Особливості захисту зварників. Іванченко К.В.  

11.40 – Вимоги европейського законодавства щодо проектування, виготовлення та експлуатації 

виробничого обладнання і організації робочих місць при роботі у потенційно 

вибухонебезпечних середовищах. Каштанов С.Ф.  

11.50 – Заходи, що забезпечують безпеку роботи з лазерними установками. Землянська О.В., 

Пашков Р.А.  

12.00 – Особливості фунціонування та застосування сучасного европейського законадавства з 

безпеки машин та механізмів. Каштанов С.Ф.  

12.05 – Екзаменаційна сесія та її вплив на психологічне і фізіологічне здоров`я студента.  

Землянська О.В., Панченко А.М.  

12.15 – Проблема вивозу відходів в країні: вплив на населення та методи вирішення. Зацарний В.В., 

Курасова М.О., Ельканов Р.Ш.  

12.25 – Проблема інтернет залежності дітей підліткового віку. Землянська О.В., Задко К. В.  
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12.30 – Проблема застарілості методів пропаганди безпеки на водоймах. Зацарний В.В., Ельканов 

Р.Ш., Курасова М.О.  

12.40 – Небезпечний вплив свинцево-кислотних акумуляторів на здоровя людини.  Землянська О.В., 

Майкович І.В.  

12.55 – Безпечні способи впровадженя енергозберігаючих технологій. Дударчук. Д. 
13.00 – Удосконалення технологій збагачення вугілля шляхом модернізації елементів скребкового 

конвеєра. Диновська О.В., Козлов С.С., Зайченко С.В.  

13.10 – Вплив паяльних робіт на людину. Давидюк О.В., Гусєв А.М.  

13.20 – Специфіка роботи внутрішніх систем пожежогасіння. Гонта С.А., Полукаров Ю.О.  

13.25 – Порівняння небезпеки для здоров`я людини під час проведення діагностики стану організму 

серед найпоширеніших видів томографії. Герус А.М., Гусєв А.М.  

13.35 – Розвиток промислових пилових вибухів. Володченкова Н. В.  

13.40 – Сучасні проблеми збереження здоров`я жінок та підлітків в умовах виробничого процесу. 

Волкова О.О., Луц Т.Є.  

13.50 – Фактори небезпеки в сучасній електронній промисловості. Бурковський Я. Ю.  

14.00 – Математичне моделювання зниження ризику аварійних ситуацій великогабаритного 

транспорту. Бочок С.С.  

14.10 – Професійні захворювання на підприємствах хімічної промисловості. Бондарєва А.І., 

 Луц Т.Є.  

14.20  – Ергономіка роботи програміста. Білоус В.С., Праховнік Н.А.  

14.30  – Датчики забруднення навколишнього середовища. Азарх Л. П. 

14.40 – RISKS OF HYDROGEN USAGE FOR CARS  WITH HYDROGEN-DRIVE ENGINE. Shkel K.  
14.50 – Виступи учасників конференції. 

15.10 – Заключне слово. О.Г.Левченко – голова оргкомітету. 

15.30 – Прийняття рішень. Закриття конференції. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ 



13 
 

RISKS OF HYDROGEN USAGE FOR CARS  

WITH HYDROGEN-DRIVE ENGINE 

Shkel K., student (gr. BE-41, FBT National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute») 
 

Introduction  

Hydrogen is already being used in different ways to power vehicles [1]: to 

produce electricity in a fuel cell (e.g. DaimlerChrysler F-Cell, Toyota FCHV, 

Hyundai Santa Fe, Suzuki WagonR FCV), to replace gasoline or diesel fuel in the 

internal combustion engine (e.g. BMW 745H, Ford Focus C-Max, Ford Model U, 

Mazda RXB Renesis). To ensure that all these technologies can be used, it is 

important to identify as early as possible all risks associated with the use of hydrogen 

onboard vehicle and to succeed in mitigating them. However, only a small number of 

these vehicles are in operation today and that limits quite significantly the data 

available on safety aspects. 

The Subject of the research 

When introducing hydrogen-fueled vehicles, an evaluation of the potential 

change in risk level should be performed. The aim of the study is to identify and 

describe the risks associated with hydrogen explosions during the operation of a 

hydrogen-driven vehicle. The subject of the study is hydrogen, the object is risk 

associated with hydrogen usage in cars. The use of hydrogen is rising within a 

decentralized infrastructure. As now it is used in relatively small amounts, and 

increasing to a larger population, so they should be able to use it,without special 

training in the safety of this flammable gas [2]. 

Literature analysis  

Hydrogen characteristics 

Hydrogen is a flammable gas with a wide flammability range (4%–75% by 

volume) and relatively low ignition energy [3]. It has a very low density and therefore 

must be stored at high pressures to achieve enough mass for practical use. The ease of 

ignition and high storage pressure of hydrogen create a large portion of the risk 

associated with hydrogen usage. Hydrogen also has the ability to attack—and damage 

to the point of leakage—certain materials that are used for the construction of storage 

containers, piping, valves, and other appurtenances. This destructive capability is 

sometimes referred to as hydrogen embrittlement [4]. The mechanisms of hydrogen 

embrittlement can be complex and vary with several physical parameters including 

temperature and pressure. Hydrogen‘s ability to escape through materials based on its 

destructive abilities and small molecule size also contributes to the risk associated 

with hydrogen usage. 

Hydrogen as a Fuel for Fuel Cells 

Hydrogen can be converted into electricity using a fuel cell. These fuel cells 

can be placed in vehicles to provide electricity for vehicles powered by electric 

motors or they can be used as stationary sources of electricity [3-4]. They offer 

advantages including no combustion emissions and, in the case of stationary fuel 
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cells, reliable power that can be used in emergency situations such as storms or grid 

outages. Proton exchange membrane (PEM) fuel cells are the preferred fuel cell 

technology for vehicles and other new applications because of their fast start-up time 

and low operating temperature [5]. Hydrogen fuel cell vehicles require fueling at 

intervals comparable to a gasoline powered vehicle. This fueling activity will likely 

require vehicle owners and operators to operate fueling equipment, although in some 

states all fueling is conducted by fueling station personnel [4]. Fueling a hydrogen 

fuel cell vehicle requires approximately five minutes. This exposure of the general 

public to hydrogen represents a significant change in the hydrogen risk spectrum 

from that of trained workers in a controlled environment handling hydrogen. 

General Hydrogen Vehicle Safety Research results 

A large portion of the technical documents reviewed address general hydrogen 

vehicle safety for the entire vehicle [5-6]. General topics include: 

• Fuel Cell Safety Analysis. Research has been conducted by JARI, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [6], and the University of Technology of 

Belfort Montbeliard/INRETS to investigate safety issues related to fuel cell safety in 

the event of a fire, safety procedures for emergency shut-down, and detection of 

hydrogen leaks in the fuel cell stack. 

• Safety and Risk Analyses. Several papers discuss the use of formal safety 

analysis methods to manage the risks associated with hydrogen-fueled vehicles to 

support component and vehicle design, testing and codes and standards development 

[6]. 

• Vehicle Demonstration Programs. There have been several hydrogen vehicle 

demonstration programs. In particular, the Vancouver Fuel Cell Vehicle Program 

(VFCVP) is a five-year initiative designed to provide firsthand experience to 

demonstrate, test and evaluate the performance, durability, and reliability of five Ford 

Focus FCVs. were driven in real-world conditions to help generate data to determine 

the state of the technology and remaining challenges. To date, the program has been 

successful showing that the vehicles are performing with high reliability and 

availability as well as raising public awareness [6]. 

• Codes and Standards Updates. In general, the technical documents focused on 

the need for harmonization between countries and standards development 

organizations (SDOs) to develop consistent, performance-based standards for 

hydrogen vehicle safety [6]. 

Hydrogen Safety Incidents 

Pacific Northwest National Laboratory, a DOE national laboratory, administers 

a database of hydrogen incidents called H2LL, or Hydrogen Lessons Learned 2. This 

database contains information about incidents that have been voluntarily reported 

although identifying information has been removed. These lessons learned provide 

information on safety issues and concerns with hydrogen technologies. Many of these 

entries describe events involving the industrial use of hydrogen or hydrogen usage for 

applications other than fuel cell electric vehicles or the infrastructure required to 

support these vehicles [5]. 

Initiating Events and Environmental Conditions 
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As was previously mentioned three types of initiators can be reviewed [7]: 

 Crash accidents. 

 Fire accidents without cash (no other cars are involved), 

 Hydrogen leakages followed by ignition. 

When introducing hydrogen-fueled vehicles, an evaluation of the potential 

change in risk level should be performed. It is widely accepted that outdoor 

accidental releases of hydrogen from single vehicles will disperse quickly, and not 

lead to any significant explosion hazard. The situation may be different for more 

confined situations such as parking garages, workshops, or tunnels. Experiments and 

computer modeling are both important for understanding the situation better. As the 

consequences or hydrogen ignition or explosion strongly depend on environmental 

conditions the following situations were taken into account [7]: 

 Normal circulation (highway, country roads, suburban roads, streets), 

 Circulation in a semiconfined environment (city, tunnels, gas station, parking 

etc.) 

 Circulation and parking in a confined environment (private garage). 

Risk evaluation results 

The risk assessment of hydrogen-driven vehicleswas identified andsome 

additional risks related to hydrogen explosions were considered. 

1) Five types of hydrogen explosions were identified [7]: 

 the explosion in theatmosphere (open environment) – possible damage to car 

and injuries of individuals in the area of theincident (#1). 

 the explosion in theatmosphere and in asemiconfined environment – possible 

damage to car and damage of other property in the accidental zone of 10 m. injuries 

of individuals in the area ofbeing incident (#2). 

 the explosion of the car due to initial fire in combination with hydrogen 

releases in theinternal compartment of the car – possible destruction of the 

car,damageto other property in the accidental zone and possible severe injuries (#3). 

 the explosion of storage tank – destruction of the car, damage to other 

property in the accidental zone of ~80 m and lethal casualties in the accidental zone 

(#4). 

 the explosion of a refueling station - thedestruction of the car, damage to other 

property in theaccidental zone of =100 m and lethal casualties in the accidental zone 

(#5). 

2) Estimated hydrogen explosion frequency is 5.47E-05 per car per year [7]. 

3) 99.8% of the risk relates to explosions in open and semi-confined 

environments (#1 and #2). These types of consequences are comparable with 

consequences of normal traffic accidents (injuries of persons, damage to cars and 

properties in the area of accident) [7] and represent less than 2% of traffic accidents 

(3.69E-03 per car per year). 

4) The explosion in a semiconfined environment (#2) which represents 33% of 

additional risk and could lead to small damages of the surrounding property of people 

not directly involved in the accident (broken windows), [7] however issued as a 
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minor news item in the media it might create a negative impact on the public‘s 

perception of hydrogen technology. 

5) Severe consequences with possible lethal casualties, damage to buildings 

and other properties in the area of theaccident(#3 - #5) represents less than 0.2% of 

additional risk (1.15*10
-7

 per car/per year) [7]. 

6) Taking into account the population of the cars incirculation and the possible 

increase of vehicles on Hydrogen among the whole population [7] the frequency of 

severe accidents represents a non-negligible risk for a person. 

7) The estimated risk of explosion at a hydrogen refueling station (#5)could he 

interpreted as one event every two years, which should also be considered as a hardly 

acceptable risk level. The risk related to the failures of equipment at the refueling 

station has to be added to the calculated frequency [7]. Nevertheless due to the 

limited information currently available the numberof incidents and consequences 

might be overestimated. 

8) Analyseshad shown that the crash location is very important, and in 

particular thedamages in the rear part of the car [8]. For the consequence types (#1, 

#2, #3) with rear crash location contribute more than 60% to the total risk [7]. 

9) The scenarioswith the crash in the rear area are based on the assumption of 

the dependent leakage from the medium and high-pressure parts of the system caused 

by a crash. In order to improve the risk profile and reduce the risk the validity of this 

assumption has to be studied in depth. 

Conclusions 

Hydrogen-fueled vehicles will only be accepted by the population if all risks 

associated with the use of such flammable gas are completely identified and fully 

controlled. In fact, shouldbe taking into account that the relevant literature is 

relatively poor on the subject of risk evaluation. However, hydrogen technologies are 

controlled through codes and standards in a manner similar to other fuels. Also, the 

database with a lot of useful practical information exists. These documents contain 

references to component standards and address all key aspects of system design, 

construction, operation, and maintenance. Compliance with these requirements 

should reduce the system risk to a safe level. 

 
Research supervisor: Husiev A. M., Ph.D. in Biological sciences, ass. of prof. (the 

department «Labor protection, industrial and civil safety» of The National Technical University 

of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»). 
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ДАТЧИКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Азарх Л. П., студент (гр. РІ-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. На сьогодні питання контролю за параметрами зовнішнього 

середовища є дуже актуальним. Тому що забруднене навколишнє середовище 

може негативно впливати на багато факторів: люди, об‘єкти, 

сільськогосподарські угіддя, ліси, водойми, ґрунти і т. д. Усі ці негативні 

впливи в основному проявляють себе у підвищенні захворюваності людей, 

погіршенню їхніх життєвих умов, зниження продуктивності біологічних 

природніх ресурсів, а також зниження зносостійкості об‘єктів, споруд та 

устаткування. Так як раціональне використання ресурсів в умовах зростання 

виробництва, а також охорона навколишнього середовища стали одними з 

найголовніших питань сьогодення то, багато фірм та підприємств зосередились 

на виробництві приладів контролю навколишнього середовища, щоб слідкувати 

за його станом і запобігати негативним змінам. 

Зараз дуже помітне невпинне зростання виробництва різноманітних 

систем і датчиків призначених спеціально для контролю параметрів 

навколишнього середовища. Проводиться моніторинг як система спостережень 

збирання, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан 

середовища, прогнозування його змін і прийняття рішень, щодо запобігання 

негативних змін. Моніторинг проводиться: медико-біологічний (пов‘язаний із 

здоров‘ям людини, екологічних (стан екосистеми), кліматичний (стан клімату). 

Датчики забруднення навколишнього середовища на даний час розташовані у 

багатьох країнах світу, наприклад у нашій столиці, у Києві датчики фіксують 

підвищений рівень забруднення повітря. Особливо критичні ситуації 

виникають поблизу великих автомагістралей. 

Предметом дослідження є сучасні засоби, що дозволяють контролювати 

параметри зовнішнього середовища за допомогою різноманітних систем і 

датчиків, а також принцип дії вимірювального обладнання та методи 

встановлення в різні типи систем життєзабезпечення. 

Аналіз публікацій.В 2015 році компаніями «Кремнієвої долини» були 

встановлені датчикі забруднення довкілля, показання якихвони розміщують на 

своїх сайтах, а також інформацію про заходи, які були прийнятіними для 

зменшення даних показників [1]. А також в американському штаті Колорадо в 

бордюри вже вбудовані датчикі забруднення повітря, які фіксують забруднення 

від кожного проїжджаючого автомобіля [2]. 

На даний час проводиться розробка студентами Технічного університету 

Данії щодо датчиків контролю середовища, що працюють в режимі реального 

часу. А також можливість встановлення датчиків у різні середовища. 

Наприклад, датчик води. Працює він наступним чином: вода пропускається 

через мікроскопічний канал, який має у своєму складі безліч електродів. До 

кожного електроду з блоку керування подається своя напруга. Бактерії, які 
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разом із водою проходять через ці електроди змінюють електричний опір 

мікроканалу, а блок керування аналізує ці зміни. 

Оскільки кожен вид бактерій, як показують досліди, по різному змінює 

електричні характеристики, то їх ідентифікація в режимі реального часу не така 

і складна. Достатньо лише створити базу даних, а потім порівнювати з нею 

значення отриманого при аналізі опору [3]. 

Основні результати дослідження. Датчик – це первинний перетворювач, 

елемент вимірювального сигнального регулюючого або керуючого пристрою 

системи, що перетворює  контрольовану величину в сигнал зручний для 

вимірювання, передачі, перетворювання, зберігання та реєстрації. Для 

контролю життєдіяльності людини, а також навколишнього світу, датчики є 

основним дистанційним пристроєм вимірювання.  

Існують датчики забруднення атмосферного повітря, води (поверхнева, 

підземна, морська, питна), опадів (сніговий покров), датчики забруднення 

ґрунту, рослинного світу, тваринного світу, відходів (побутова промислові, 

радіоактивні), а також фізичних факторів (шум, електромагнітні поля, вібрація, 

тощо). Розглянемо детальніше деякі з них. 

Датчик забруднення повітря G238 розпізнає наявність шкідливих речовин 

у повітрі. Особливості конструкції та дешева ціна дозволяють розташовувати 

датчики у приміщення дитячих садків, шкіл та держустанов. В датчику 

забезпечена функція самоналаштування, він змінює свою чутливість в 

залежності від концентрації шкідливих речовин [4]. 

Робоча зона датчика забруднення повітря MQ135(-20 ° C ~ + 55° C) 

забезпечує широкий діапазон застосування (дома, фабрики, автомобілі, 

пристрої). Досить швидке реагування (до 30 секунд) та високу чутливість. Але 

недоліком цього датчика є великий час розігріву: від 5 до 30 хвилин [5]. 

В останній час, для визначення параметрів мікроклімату використовують 

аналогово-цифрові пристрої. Яскравим прикладом є вимірювач вологи та 

температури ИВТМ-7. Він призначений не тільки для вимірювання відносної 

вологості та температури, а також и для визначення інших характеристик 

повітря. В якості чутливого елемента вимірювача температури 

використовується плівковий резистор, виготовлений з нікелю. А чутливим 

елементом вимірювача відносної вологості є ємнісний датчик із змінною 

діелектричною проникністю. Принцип роботи полягає у перетворенні ємності 

та опору у частоту з подальшою її обробкою мікроконтролером [6]. 

На сьогоднішній день в атмосферному повітрі визначається вміст 33 

забруднювачів, зокрема оксидів азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, пилу, 

формальдегіду, важких металів і бензапірену. Всі ці шкідливі речовини 

негативним чином впливають на організм людини, в тому числі, на дихальні 

шляхи, що в свою чергу призводить до захворювань, зниження працездатності і 

навіть смертності. До забруднювачів, які поширені у водах на території 

України, з яких забруднюються ґрунти та водойми належать іони: сульфатів, 

хлору, амонію, гідрокарбонатів, нітратів, кальцію, натрію, калію, магнію. 
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Вони впливають на організм людини, можуть призвести до хронічних 

захворювань, погіршенню стану здоров‘я, зниженню працездатності, різних 

складних захворювань. Ґрунти ж, забрудненні пестицидами, нітратами, 

промисловими токсикантами (свинець, мідь, кадмій та інші), котрі переходять у 

продукти харчування, які споживає людина,  призводять до серйозних проблем 

з шлунково-кишечним трактом. Також, нажаль, в нашій країні спостерігається 

підвищений рівень радіаційного забруднення, який спричинений аварією на 

Чорнобильській АЕС [7]. 

Існують пости контролю параметрів навколишнього середовища, які 

складаються з набору датчиків контролю забруднення середовища. Наприклад, 

пост контролю метеопараметрів. По команді, накопичені дані з датчика 

передаються по каналу зв‘язку до користувача. До кожного датчика 

адаптується своє програмне забезпечення 

Висновки. На сьогоднішній день, по всьому світу встановлено велика 

кількість датчиків контролю навколишнього середовища, так як екологічна 

безпека являється головною частиною безпеки країни. В порушення 

функціонування екосистем може призвести до їх критичного стану, а звідси і до 

екологічних трагедій надзвичайних ситуацій та катастроф. Тому за допомогою 

датчиків, суспільство починає робити перші кроки до управління екологічними 

системами. Цей великий крок на шляху еволюції стане неймовірно визначним, 

тому що ми зможемо покращити якість оточуючого середовища, якість життя і 

здоров‘я. Це призведе до покращення працездатності людини, та ще більшого 

розвитку технологічного прогресу у світі. 
 

Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ЕРГОНОМІКА РОБОТИ ПРОГРАМІСТА 

Білоус В.С., студ. (гр. КА-45, ІПСА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

 Переважна більшість програмістів, а саме 84% - згідно з опитуванням 

сайту dou.ua,  працюють в офісах або open space. Зрозуміло, що специфіка 

роботи потребує тривалого часу, проведеного на робочому місці, за 

комп'ютером. Така довготривала робота в сидячому положенні перед 

монітором має негативний вплив на здоров‘я, якщо не дотримуватись 

ергономічних правил за робочим місцем.  

Сутулість, погано розміщені монітори, сидіння без опори для ніг – лише 

декілька причин, які призводять до непоправних наслідків для здоров‘я. 

Симптоми включають біль, втому м'язів, втрату чутливості, поколювання і 

зниження продуктивності. Ергономіка є полем дослідження, яке намагається 

зменшити напругу, втому і травми за рахунок поліпшення організації робочого 

простору. Метою якого є зручна, розслаблена поза для роботи. 

З огляду на симптоми та фактори, які їх спричиняють, можна виділити 

такі поради та рекомендації щодо роботи за комп‘ютером: 

1. Організувати свою робочу станцію. Тобто відрегулювати робочу 

станцію так, щоб звести до мінімуму часто виконувані рухи. 

2. Адаптувати ноутбук. Портативні комп‘ютери не мають ергономічного 

дизайну для тривалого використання. Монітор та клавіатура розміщені так 

близько один до одного, що вони не можуть одночасно знаходитися в 

оптимальних положеннях. Для тривалого використання краще за все додати 

окремий монітор або клавіатуру. Ноутбук можна розмістити так, щоб верхня 

частина екрану знаходилась на рівні очей, та використовувати зовнішню 

клавіатуру, щоб ваші лікті могли спиратися на 90 ° поруч з вами. 

3. Змінити механіку свого тіла. Якщо ви носите окуляри, переконайтесь, 

що вони відповідним чином одягнені: вам не потрібно нахиляти голову, щоб 

побачити інформацію з монітору. Друкуйте так, щоб ваші м‘язи були 

розслабленими. Коли сидите, думайте про те, щоб зробити себе на сантиметр 

вище, тобто вирівняйте поставу. Використовуйте мишку двома руками 

почергово, якщо це можливо. Дайте повністю відпочивати зап‘ястям, в тому 

числі відриваючи їх від мишки, під час перерв. 

4. Відкоригувати свої робочі шаблони. Зменшити по можливості час за 

комп‘ютером. Розбити роботу на сегменти та переключатись між задачами, які 

потребують використання різни рухів. Наприклад, альтернативне використання 

мишки при читанні чи пошуку в Інтернеті. 

5. Рухатись. Рух має масу переваг: він розслабляє тканини, змазує 

суглоби та запобігає скованість, покращує кровообіг, зменшує втому та 

збільшує витривалість. Один дослід показав, що для того, щоб уникнути болів, 

спричинених роботою за комп‘ютером, потрібно рухатись кожні 7 хвилин. Але 

хоча б кожні 10 хвилин потрібно робити коротку перерву, для того щоб 
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порухатись. Кожні 30-60 хвилин потрібно робити перерву на 5-10 хвилин, щоб 

розтягнутись та/або пройтись. 

Звісно, існує ще велика кількість порад та рекомендацій щодо 

облаштування свого робочого місця для більш ефективної та зручної роботи. 

Але велику увагу потрібно звернути на те, що необхідно чергувати роботу, під 

час якої людина постійно сидить, з фізичними вправами, які націлені на 

зниження напруження певних груп м‘язів, а також на покращення кровообігу та 

забезпечення мозку киснем. 

Виконуючи наступні вправи, навіть не встаючи з робочого місця, можна 

позбавитися болю в шиї та спині, які переслідують більшість офісних 

працівників: 

 оберти шиєю: повільно обертати головою, наскільки можливо праворуч, 

а потім – вліво; 

 оберти плечима: кругові оберти плечима вперед та назад; 

 зігнути шию так, щоб ліве вухо наближалося до лівого плеча, а потім 

повторити для правого. Можна додати невеликий супротив, надавивши рукою 

на бокову частину голови; 

 втиснути підборіддя «всередину», не згибаючи шию ні вверх, ні вниз, 

ніби намагаючись доторкнутись підборіддям задньої частини шиї. Для початку 

можна практикувати дану вправу біля стіни – так буде простіше. 

 відведення плечей назад та вниз; 

 повільні піднімання плечей в напрямку вух та затримання їх в такому 

положенні декількох секунд. Потім поступово потрібно опустити плечі та 

розслабити їх; 

 підняти руки перед тілом, зігнути лікті та підняти пальці догори. 

Розвести руки назад, стискаючи лопатки разом. Утримувати таке положення 

протягом декількох секунд, а потім опустити руки донизу та розслабитись.  

 сидячи прямо, розтягувати хребет якомога вище. Утримуватись в такому 

положенні протягом декількох секунд, а потім опустити руки донизу та 

розслабитись; 

 розвести руки в сторони та обережно потрясти ними протягом декількох 

секунд; 

 кругові рухи руками; 

Не менше уваги потрібно приділити зап‘ястям, адже коли людина постійно 

друкує на клавіатурі або тримає комп‘ютерну мишу, зап‘ястя знаходяться в 

постійному напруженні і їх також потрібно розслабити; 

 вправи на гнучкість зап‘ястя: поставити лікті на стіл, лівою рукою 

акуратно зігнути праву в зап‘ясті в напрямку передпліччя. Через декілька 

секунд розслабити праву руку та повторити вправу на лівій руці; 

 розставити пальці рук якомога далі одне від одного, утримувати в 

такому положенні, потім зжати в кулаки руки, потім розслабити; 

Сидяча робота провокує набряк ніг, варикоз, тромбоз та інші проблеми з 

ногами. При сидячій роботі наші вени страждають не від перевантаження, а від 
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зажимів. Лікарі-флебологи попереджають, що сидіти, закинувши "ногу на ногу" 

дуже шкідливо, це є прямим шляхом до варикозу та тромбозу. Останній, як 

відомо, небезпечний тим, що  кров‘яні згустки, які утворюються в венах, які 

знаходяться глибоко в тілі, можуть мігрувати в будь-який орган тіла, навіть в 

серце, легені чи мозок. Що може спричинити інфаркт, інсульт або раптову 

смерть. Для профілактики варикозного розширення вен, необхідно робити 

перерви в роботі, присвячуючи їх нескладним вправам: 

 сидячи на стільці, по черзі згинати ступні в голінноступневому суглобі. 

Рухати на себе та від себе по черзі. Потім також згинати та розгинати пальці 

стоп; 

 сидячи на стільці, притиснути ноги одна до одної, стопи – паралельно 

одна одній. З такого положення ставити ноги на пальці, та потім опускати на 

п‘яти; 

 стоячи, ноги разом, руки вздовж тулуба, зробивши глибокий вдих, 

піднятись повільно на пальці, на видиху -   повільно опуститись на п‘яти; 

 також різноманітні вправи на розтяжку; 

Звісно, найбільшого удару зазнають очі. Адже вони  не мають ні секунди, 

щоб відпочити. Всім відомо про синдром сухого ока, який офтальмологи ще 

називають - синдром "офісних" очей. Симптоми синдрому сухого ока - 

почервоніння, сухість, відчуття піску в очах. Причина виникнення - тривале 

перебування в приміщенні, де є комп'ютери і кондиціонери і тривала робота з 

комп'ютером. Сухі очі - зовсім не мирна хвороба. Якщо вчасно не звернутися 

до лікаря, можна дочекатися ускладнень і потрапити на операційний стіл. 

Уникнути цих проблем можна дослухаючись таких порад: 

 через те, що екран комп'ютера передає картинки і текст у вигляді 

пікселів (дрібних точок), наші очі весь час напружуються, коли вдивляються в 

монітор. Щоб розвантажити очі потрібно після кожних 45 хв. роботи з 

комп'ютером робити перерву на 10 хв; 

 для тренування м‘язів очей виконувати рухи очима вверх – униз, вправо 

– вліво, переводити погляд у далечінь, потім собі на ніс. Закрийте очі і легенько 

натисніть на очні яблука. Натискання на очні яблука покращує кровообіг. 

Сильно зажмуритися та відкрити очі; 

 відпочивати від штучного світла. 

Найкращою профілактикою всіх захворювань, які пов‘язані з 

використанням комп‘ютера, - є  підтримка фізичної форми. Але налаштування 

свого робочого місця, перерви в роботі та виконання нескладних фізичних 

вправ допоможуть програмісту, який працює в офісі або в open space, запобігти 

розвитку хвороб. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бондарєва А.І., студ. (гр. ХМ-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Луц Т.Є., ст. викл (каф. ОПЦБ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

На сьогодні однією з важливих проблем охорони здоров‘я в Україні є 

високі темпи зростання захворюваності та смертності працездатного населення. 

Що безпосередньо пов‘язано з важкими та шкідливими умовами праці.  

Майже 27% громадян працюють в умовах, що не відповідають 

санітарним і гігієнічним правилам та нормам за рівнем або концентрацією 

шкідливих виробничих факторів, негативний вплив яких призводить до 

виникнення професійних захворювань [1]. Щороку на виробництві виявляються 

професійні захворювання в середньому в 6-6.5 тис. працівників. В період 1989-

1994 рр. питомий коефіцієнт рівня профзахворювань зростав, з 0,6 до 6,7 на 10 

тис. працюючих. Після 1995 р. даний рівень пішов на спад, і становив 4,7 на 10 

тис. працюючих.  

До професійних захворювань відносяться хронічні або гострі 

захворювання, причиною яких став тривалий вплив на працівника шкідливих 

виробничих факторів. До перших відносяться хвороби, що виникають 

внаслідок короткого (протягом не більше однієї робочої зміни або робочого 

дня) впливу отруйних речовин або шкідливих чинників. За умови, коли певний 

фактор впливає на працівника впродовж певного часу, спостерігається так 

званий накопичувальний ефект – дане захворювання відноситься до категорії 

хронічного. 

На сьогодні не існує єдиної класифікації професійних захворювань, адже 

часто їх клінічна картина є універсальною і характерна зміною багатьох органів 

та систем. Тому має місце поділ на специфічні і неспецифічні професійні 

захворювання. Під специфічними захворюваннями розуміють ті, які виникають 

лише в разі дії професійних факторів. Їх ще називаються «абсолютно 

специфічними». До неспецифічних або ж «відносно специфічних» належать 

отруєння, які іноді мають побутове походження, але частіше виникають у 

виробничих умовах [2].  

 Однією з базових складових української економіки є хімічна 

промисловість, яка також визначає науково-технічних прогрес, як інших 

галузей народного господарства так і держави в цілому. Впродовж останніх 

років в даній галузі відбувався зріст числа працівників, що працюють в умовах, 

які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Це обумовлено, перш за все, 

високим ступенем зносу основних виробничих фондів, який коливається в 

межах від 80% до 100% в певних видах обладнання. 

 Хімічна промисловість займає одне з провідних місць по хімічній 

небезпеці. Показники питомого коефіцієнта рівня професійної захворюваності 

за останні роки перевищують середні значення по країні, а в окремі роки сягали 

до 3.21 на 10 тис. працівників. 
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 Дана галузь характеризується наявністю в повітрі робочої зони складного 

комплексу шкідливих речовин I-IV класів небезпеки в поєднанні з шумом і 

шкідливим мікрокліматом. Робота в хімічній промисловості може призводити 

до розвитку гострих і хронічних професійних захворювань.  

 У працівників хімічних виробництв найбільш часто зустрічаються такі 

професійні захворювання, як токсичне ураження печінки, центральної нервової 

системи, ураження шкіри хімічної етіології, периферичної нервової системи, 

токсичні ураження крові. В таблиці 1 наведені найбільш розповсюджені 

шкідливі виробничі фактори хімічних виробництв і професійні захворювання, 

що формуються у працівників. 

Таблиця 1 

 

Шкідливі виробничі фактори хімічних виробництв і професійні 

захворювання, що формуються у працівників 

 

Галузь 

виробництва 

Шкідливі виробничі 

фактори 

Можливі професійні 

захворювання 

Органічний  

синтез 

Формальдегід, фталевий 

ангідрид, хлор, хлорвмісні 

сполуки, бензол і його 

похідні. 

Гострі, хронічні інтоксикації 

та їх наслідки. Токсичні 

ураження органів дихання: 

ринофаринголарингіт, 

ерозія, бронхіт. Токсична 

анемія. 

Аміно- і нітросполуки 

ароматичного ряду, гідразин 

і його сполуки. 

Токсичний гепатит, гострі і 

хронічні інтоксикації. 

Каталізатори 

Речовини і сполуки 

загальної токсичної дії, 

аерозолі фіброгенної дії. 

Бронхіальна астма, хронічні 

інтоксикації, 

сенсоневральна 

приглухуватість. 

Мінеральні 

добрива 

Пил,сполуки фтору, 

фтористого водню, солі 

плавикової кислоти, 

сірчаний ангідрид. 

Гострі, хронічні отруєння. 

Ураження нервової системи, 

внутрішніх органів. Бронхіт. 

Кон‘юктевіт.  

Силікатні  

матеріали  

Пил, що містить вільний 

SiO2, пил мінералів, що 

утримують SiO2 в 

зв‘язаному стані з різними 

елементами. 

Силікоз, силікатоз, 

антракосилікоз та інші види 

пневмоконіозів. Хвороби 

опорно-рухового апарату. 

 

Значну питому вагу в структурі хронічної професійної захворюваності 

займають хронічні інтоксикації та їх наслідки, які складають 47% від 

загального числа професійних захворювань. Як правило, діагноз професійного 

захворювання встановлюється у працівників хімічних професій при стажі 
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роботи понад 15 років. Середній стаж, при якому були поставлені діагнози 

професійного захворювання, становить 10 - 20 років. За результатами 

самооцінки здоров‘я встановлено, що більше половини (53%) робочих в 

хімічній галузі вважають стан свого здоров‘я хорошим, 3% – що їх здоров‘я 

чудове, та ще 7% –  що дуже добре. Близько третини (29%) оцінюють своє 

здоров‘я як задовільне, 5% – як погане, і 3% –  як дуже погане.  

Провідними в структурі скарг на стан здоров‘я є скарги на наявність 

болючих і інших неприємних відчуттів в області серця, які зустрічаються у 

60%.  Болі в суглобах і їх припухлості відзначаються в 30%. А кожен 5% має 

стійке підвищення артеріального тиску. Для своєчасного виявлення, 

профілактики та контролю професійних захворювань проводяться медичні 

огляди.  

1.  Первинний медичний огляд – здійснюється перед зарахуванням на 

шкідливе виробництво, для уникнення протипоказань щодо роботи в даних 

виробничих умовах, та оцінки загального стану працюючого. Періодичний 

медичний огляд є необхідним для виявлення перших ознак професійних 

захворювань. Його періодичність вказана в «Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій» затвердженому наказом Міністерства 

охорони здоров‘я України від 21 травня 2007 р. №246, із змінами внесеними 

згідно з Наказом Міністерства охорони здоров‘я №107 від 14.02.2012 [3]. 

2.  Активне впровадження санітарно-технічних заходів – які спрямовані 

на зниження дії шкідливих факторів на колектив - впровадження науково-

технічного прогресу (роботи-техніки, дистанційне керування, колективні та 

індивідуальні заходи профілактики – є прогресивними методами запобігання 

професійних захворювань та спрямовані на захист людини від дії шкідливого 

фактора (одяг, респіратори, окуляри, додаткове харчування та інше). 

Використання біологічних методів для підвищення стійкості організму проти 

негативних факторів (загартовування, вітамінізація, лікувальна фізкультура, 

санітарно-курортне лікування) – це дає можливість підвищувати імунітет 

працівників, та відповідно зменшувати рівень професійних захворювань на 

виробництві.  
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИУ АВАРІЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ  

Бочок С.С., студ. (гр. ІЕБ-210, Національний авіаційний університет)  

 

         Актуальністю вибору теми є насамперед актуальність проблеми оцінки 

ризиків надзвичайних ситуацій (НС)обумовлений  тим, що у розвинутих 

країнах починаючи з кінця 80-х років ХХ століття безпека населення від 

техногенних джерел здійснюється на основі концепції прийнятного ризику, яка 

вимагає кількісного визначення ризику і його порівняння з достатнім, тобто 

прийнятним у даний час рівнем. Оцінка і управління ризиками НС є економічно 

необхідним у якості засобу зниження втрат і підвищення ефективності 

розвитку.  

          Дослідження і впровадження нових методів і засобів такої оцінки при 

виготовленні, випробуваннях і експлуатації елементів та вузлів, у і прецизійних 

механізмів, зокрема, плунжерних пар насосів, гідромоторів, двигунів 

внутрішнього згоряння (ДВЗ) транспортних засобів (авіа-, авто-,суднобудівних 

і залізничних), які є потенційно небезпечними з можливістю призведення до 

соціальних і економічних збитків, а також до травмування і загибелі людей  . 

Це дає можливість для економії фінансових і матеріальних ресурсів в умовах 

розвитку технічного прогресу, головними характеристиками якого є 

довговічність, ремонтопридатність і безпека. Відомо також, що діапазон змін 

показників безвідмовності елементів і вузлів гідронасосів для різних видів 

транспортної техніки, від автомобілів до літаків і морських суден, знаходиться 

у межах від 10 -5 …10 -3 до10 -3 ....10 -1 і їх прискорене напрацювання на 

відмову збільшує ризик травмування працівників поряд з організаційними і 

психофізіологічними його причинами. 

   До основних несправностей, наприклад, паливного насосу ДВЗ відносяться:  

 тріщини корпусу;  

 втрата пружності і тріщини у витках пружини;  

 сколювання і викришування торцевих кромок деталей і нахиленої кромки 

плунжерної пари;  

 зношення плунжерної пари і нагнітального клапану; 

 тріщини та злам плунжера або втулки, їх пошкодження корозією і 

кавітацією;  

 зависання (заклинювання) плунжера у втулці;  

 зношення пазів плунжера під втулкою; 

  зношення зубчастої рейки і зубців поворотного пристрою;  

 пропуск палива між деталями, які сполучаються; 

 зношення різьби, зрив і забиття на різьбі; 

Відомо, що від 20% до 70% відмов дизеля відбуваються через з-за відмов 

паливної апаратури високого тиску, а саме через зношення плунжера і 

розгерметизацію голки по замикаючому конусу. За перші 300 год роботи у 

плунжера початковий зазор з 1-4 мкм може збільшуватися до 3-5 мкм, а 
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середній строк служби плунжерних пар при нормальній її експлуатації 

залежить від обертовості дизеля і становить від Т = 2000 год (при швидкості 

оборотів n =16000- 20000 хв -1 ) до Т = 1000 – 1600 год (при n = 5000 – 10 00 хв 

-1 ).  

       Було побудовано структурну схема несправностей дизельного ДВЗ з 

плунжерною парою у ПНВТ на основі розглянутих причинно-наслідкових 

ланцюгів подій, а оскільки ця технічна система досліджується у період 

виникнення у процесі її експлуатації небезпечної критичної, або аварійної 

ситуації, то прийнято до уваги, що відмова ДВЗ може відбутися внаслідок 

параметричної і функціональної відмови.     

 
       

    Також  було побудовано структурну схема несправностей дизельного ДВЗ з 

плунжерною парою у ПНВТ на основі розглянутих причинно-наслідкових 

ланцюгів подій, а оскільки ця технічна система досліджується у період 

виникнення у процесі її експлуатації небезпечної критичної, або аварійної 

ситуації, то прийнято до уваги, що відмова ДВЗ може відбутися внаслідок 

параметричної і функціональної відмови. На основі цих даних було  зроблено 

підрахунки з яких слідувало що   імовірність безвідмовної роботи дизельного 

ДВЗ з зазначеним ПНТВ дорівнює  Qа = 99,9710 -2 , а імовірність відмови його 

роботи визначається з P(t)+Q(t)=1, і, відповідно P(t)=1 – Q(t)= 0,000293= 2,93∙10 

-4 .  

      Щоб збільшити імовірність  безвідмовної роботи ДВЗ було впроваджені 

заходи пов‘язані зі збільшення напрацювання на відмову ДВЗ, а саме шляхом 

своєчасного відновлення лише плунжерної пари, це дасть можливість: 

а) збільшити імовірність безвідмовної роботи ПНВТ, яка склад  Рі =13,73·10 -2  

. 

б) збільшити імовірність безвідмовної роботи гідравлічної і пневматичної 

системи ДВЗ при  Рє змінюється з Рє = 8,66·10 -2 на Р Є = 23,2·10 -2 . 

в) зменшити імовірність функціональної відмови. 

д) відповідно зменшити імовірність виникнення аварійної ситуації   з 

дизельним ДВЗ, ПНВТ якого має плунжерну пару з Qа = 0,999707 = 99,97·10 -2 

до Qа =0,999215 = 99,92·10 -2.    
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             Робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми 

зниження аварійних ситуацій за участю великогабаритного транспорту, що 

призводить до різноманітних наслідків. 

 
Науковий керівник: Халмурадов Б.Д., к.м.н., доц. (каф. БЖД, Національний авіаційний 

університет) 
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ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бурковський Я. Ю., студент (гр. РВ-42, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Як відомо, електронна промисловість є одним із пріоритетних 

напрямків розвитку усіх високорозвинених країн світу. Виробництво сучасної 

електроніки відноситься до найбільш високотехнологічних та наукомістких 

галузей економіки, що, в свою чергу передбачає використання в процесі 

виробництва надзвичайно складних технологічних комплексів та установок і 

великої кількості агресивних і токсичних речовин і матеріалів.  

 Електричне та електронне обладнання містить різні небезпечні речовини, 

які є шкідливими для здоров'я людини і навколишнього середовища. У той час 

як деякі природні речовини не несуть шкоди всвоєму природному стані, їх 

використання у виробництві електронних приладів часто призводить до 

з'єднань, які є небезпечними [1]. Використання стерильних методів 

виробництва і велика кількість заходів, що присвячені забезпеченню чистоти в 

напівпровідникової промисловостіможе створити небезпечну ілюзію, що 

виробництво напівпровідників є безпечним і стерильним процесом. 

Промислова гігієна є серйозною проблемою в напівпровідникової 

промисловості.  

Багато з хімічних речовин, що беруть участьв процесі виготовлення 

напівпровідників відомі канцерогени або можуть завдати серйозної шкоди для 

здоров'я людини при порушенні технології зберігання або аварії на виробництві 

[2]. 

Предметом дослідження є визначення небезпечних і шкідливих для 

людини факторів у виробництві електроніки. 

Мета дослідження.Визначення необхідних заходів по забезпеченню 

безпеки у виробництві електроніки. 

Аналіз публікацій. На сьогоднішній день експерти в області виробництва 

електроніки та напівпровідників виділяють такі основні шкідливі речовини як 

берилій, що навіть у невеликих кількостях (близько 2% у сплаві) може 

викликати тяжкі захворювання [3], кадмій та його сполуки - високотоксичний, 

змінює активність багатьох гормонів і ферментів, сильний канцероген 

(використовуються в Ni-Cd акумуляторах, покритті променевих трубок, 

контактів, вимикачів і т.д.) [4], свинець – викликає різноманітні ушкодження 

мозку, вільно проходячи через гематоенцефалічний бар'єр [5] (основний 

компонент припоїв для паяння), ПВХ – виділяє сильнотоксичні речовини в 

процесі неправильного зберігання та переробки, в т.ч. хлор і фталати [6] та 

різноманітні органічні сполуки – компаунди, розчинники, барвники і т.д. 

Наприклад летальна концентрація етилацетату, що широко використовується як 

розчинник на виробництві має величину близько 5620 мг/кг. У невеликих 

концентраціях етилацетат може викликати подразнення слизових оболонок, 

слабкість, сонливість і втрату свідомості [7,8]. 
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Основні результати дослідження. У процесі виготовлення електроніки и 

та напівпровідників використовується велика кількість токсичних та 

небезпечних речовин які неможливо вилучити з виробничого циклу. Тому 

оптимальними способом мінімізації впливу на людський організм та 

навколишнє середовище можна вважати вдосконалення систем безпеки, 

вторинну переробку, посилення контролю за токсичними хімікатами, їх 

використанням і зберіганням. За цими критеріями можна сформувати наступні 

рекомендації.Втрати органічних розчинників можна зменшити шляхом їх 

збереження і повторного використання, за допомогою закритих систем 

доставки, замкнених циклів виробництва, використання витяжок та 

вентиляторів.Установка систем адсорбції на  активованому вугіллі збирати і 

рециркулювати до 90% використаних розчинників. 

Органічні розчинники, що використовуються в системі виробництва, всі 

небезпечні хімічні речовини (в тому числівідходи) вимагають відповідного 

безпечного зберігання, для запобігання розливів і випадкових викидів,  всі 

резервуари, трубопроводи та інші контейнери повинні бути розташовані в 

спеціальних хімічно стійких лотках, розміри яких достатньо великі, щоб 

утримувати загальний обсяг рідини що зберігається над нею. Системи 

зберігання повинні протистояти  хімічному впливу будь-яких продуктів, що 

використовуються у виробництві. Підлогу і стіни необхідно обробити хімічно 

стійким гідроізоляційним покриттям (наприклад, на основі епоксидних смол) 

для  запобігання можливостівитоку аварійних розливів в землю(цемент або 

бетонпідлоги не є достатньою перешкодою для агресивних хімічних речовин). 

Використовуючи рекомендації [9] щодо організації безпеки виробництва 

електроніки можна виділити такі ключові пункти: 

 балони з токсичними газами вимагають жорсткого контролю, у місці їх 

зберігання обов‘язково повинна бути встановлена система виявлення витоківз 

відповідною сигналізацією; 

 потрібно використовувати тільки безпечні для озонового шару 

речовини (виключення складають речовини, що не мають безпечних аналогів); 

 устаткування, що містить у своєму складі небезпечніхімічні речовини, 

не слід купувати, якщоє більш безпечні альтернативи; 

 отруйні і небезпечні шлами і відходи повинні бути оброблені і 

утилізовані або відправлені у сертифікований центр утилізації та переробки 

відходів; 

 там де використовуються рідкі хімікати, системи завантаження / 

розвантаження і виробничі цикли повинні бути розроблені так, щоб звести до 

мінімумупроцеси випаровування (крім води) і усунути всі ризики попадання 

хімічних речовин у воду або ґрунти. 

Висновки. Виробництво електроніки і напівпровідників є надзвичайно 

перспективнимнапрямом розвитку світового виробництва продукції широкого 

спектру застосування,що використовується  практично в усіх сферах сучасного 

життя, але суспільство повинно чітко розуміти всю небезпеку можливих 

негативних наслідків цих процесів. Питання забезпечення охорони здоров‘я та 
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навколишнього середовища у виробництві електроніки повинно  знаходиться 

під суворим контролем державних органів з питань безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. Використання розроблених спеціалістами рекомендацій щодо 

організації електронного виробництва дозволить зменшити ризики та 

негативний вплив на людину та довкілля. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ТА 

ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

Волкова О.О., студ. (гр. ХМ-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Оскільки життя людини є найвищою цінністю, то кожна країна має 

гарантувати безпечні нешкідливі умови праці. Це є актуальною проблемою в 

наш час, коли рівень захворюваності та смертності, виробничого травматизму 

серед осіб працездатного віку невпинно зростає. Особливої уваги потребує 

сфера охорони праці жінок, які мають суміщати і обов‘язки працівника, і 

обов‘язки дружини та матері, та підлітків. 

Розглянемо проблеми охорони праці жінок. Згідно з Конституцією 

України жінки та чоловіки мають рівні права та свободи, а також рівні 

можливості до їх реалізації. Проте статеві особливості жінок не можуть не 

накласти відбиток на умови виконання ними їх трудових обов‘язків.  

За статистичними даними, число жінок, що працюють на важких ручних 

роботах складає 20 %, а в особливо шкідливих умовах – 30 %. І на жаль, ці 

числа зменшуються дуже повільно. Тим, що жінки працюють в таких важких 

умовах, пояснюється виникнення у них захворювань, що можуть стати 

причиною безпліддя, несприятливого перебігу вагітності. Зрозуміло, що 

надання жінці певних пільг буде покращувати стан материнства та дитячого 

здоров‘я в країні. Проте зараз дуже мало новонароджених дітей перебувають на 

грудному годуванні: лише 1 % дітей в Бельгії та Великобританії, менше 15 % - 

в Австралії, Канаді, США, Італії. Це може негативно вплинути на здоров‘я 

дітей в майбутньому [1]. 

Міжнародна організація «Save the Children» щорічно надає рейтинг, в 

якому наведена оцінка стану материнства в країнах світу. Керівництво цієї 

організації вважає, що вільний доступ жінок до освіти, праці та охорони 

здоров‘я значно підвищує якість їх життя та життя їх дітей. Відповідно до 

рейтингу найкращою країною для материнства є Норвегія. Там жінці після 

народження дитини надається 36 тижнів відпусти зі 100 % відшкодуванням 

зарплаті або 46 тижнів з 80 % відшкодуванням. Також жінка має право на 

перерви для годування дитини, які повністю оплачуються. Тож 70 % дітей 

знаходяться на абсолютно грудному годуванні протягом перших трьох місяців 

життя. 

Дещо інша ситуація в  США. Там роботодавець не повинен надавати 

жінці відпустку, що відшкодовується, після народження дитини. І хоч жінки 

мають право на перерви для годування дитини, та роботодавець не повинен ці 

перерви оплачувати. Як наслідок, лише 35 % дітей знаходяться на абсолютно 

грудному годуванні протягом перших трьох місяців життя [2]. 

Україна в цьому рейтингу посідає 72 місце. В Україні жінкам також 

гарантується відпустка та перерви для годування дитини, але не завжди 

роботодавці охоче надають такі перерви жінкам і тому вони вимушені після 
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закінчення відпустки, що відшкодовується, оформлювати додаткову відпустку 

для нагляду за дитиною, але вже без матеріальної підтримки з боку 

роботодавця. 

Крім того, умови, в яких працюють українки, залишають бажати кращого. 

Тут і застаріле обладнання, і шкідливі умови праці, і порушення законодавства 

про охорону праці. Так, наприклад, жінка може перебувати в зоні постійного 

шуму, що буде більшим за нормоване значення, – на керамічному виробництві, 

де застосовуються старі дробарки та грохоти. Або на підприємствах з 

виробництва лаків та фарб, де концентрація шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони може бути більшою за норму. Тож порушення правил з охорони 

праці з боку власника підприємства може згодом негативно вплинути на 

здоров‘я працівниць та суттєво порушити їх репродуктивну функцію. 

Крім цього, існує ще одна проблема: головною метою підприємницької 

діяльності є отримання максимального прибутку, тому підприємці можуть не 

проявляти особливої зацікавленості в прийнятті на роботу жінок, яким вони 

мають гарантувати певні пільги. Так, роботодавці зобов‘язані знизити норму 

виробітку або тимчасово перевести вагітну жінку на більш легку роботу чи 

організувати їй роботу вдома. Однак, роботодавці не завжди це виконують, 

тому жінки вимушені звільнятись з роботи, щоб не нашкодити своїй дитині. 

В наш час, коли ринкові відносини все більше і більше розвиваються, 

поширюються можливості для працевлаштування неповнолітніх. Охорона праці 

неповнолітніх є необхідною насамперед тому, що у них наявні вікові 

фізіологічні та психологічні особливості, що обумовлюють їх вразливість та 

сприятливість до зовнішніх впливів. Також часто підлітки влаштовуються на 

роботу, не знаючи повністю своїх прав, що може дати певну «свободу» 

роботодавцю щодо використання їх трудових ресурсів [1]. Так, роботодавці 

повинні:  

1. вести спеціальний список неповнолітніх працівників із зазначенням їх 

дати народження; 

2. приймати неповнолітніх осіб на роботу лише після того, як вони 

пройдуть попередній медичний огляд і в подальшому щороку направляти їх на 

обов‘язковий медичний огляд; 

3. організовувати проведення попереднього і щорічного медичного огляду 

осіб віком до 21 року за свої кошти; 

4. укладати з неповнолітніми працівниками трудовий договір та випадати 

їм трудову книжку; 

5. гарантувати пільги щодо робочого часу, відпусток та деяких інших умов 

праці; 

6. при скороченому робочому дні виплачувати заробітну плату в такому ж 

розмірі, як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи [3].  

І хоча праця неповнолітніх має знаходитись під особливим захистом, але в 

дійсності відбуваються зовсім інші речі, бо не всі роботодавці виконують свої 

обов‘язки. Так, неповнолітні особи можуть прийматися на роботу без 

попереднього медичного огляду, або з ними можуть не укладати трудовий 
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договір і, відповідно, затримувати або зменшувати заробітну плату. Все це 

відбувається через небажання підприємця витрачати свої кошти для медичного 

огляду, виплачувати податки та надавати пільги робітникам. А підлітки, не 

знаючи своїх прав, можуть думати, що все відбувається «чисто», по закону.  

Для вирішення проблем в сфері охорони праці жінок та підлітків, по-

перше, потрібно проводити спеціальні консультації для робітників задля того, 

щоб вони знали свої права та не боялися їх відстоювати. Крім того, колективні 

договори, за якими працюють підприємства, мають бути складені та 

затверджені при активній участі працівників, а не формально. У такому 

колективному договорі мають бути максимально враховані інтереси 

працівників; колективний договір має обов‘язково виконуватись з боку 

адміністрації підприємства. Керівництву необхідно замінювати старе 

обладнання, яке може нанести шкоду для здоров‘я працівників, на більш 

сучасне та організувати нові безпечні робочі місця для робітників. Важливою є 

підготовка інженерів і фахівців, що володіють знаннями для реалізації цілей 

охорони праці, можуть здійснювати методологічну та дослідницьку діяльність 

[4]. 

Отже, та ситуація, що склалась із охороною праці, є напруженою і все 

більше погіршується. Соціально-економічні проблеми, недоліки правової бази, 

відсутність дієвих механізмів контролю держави за виконанням роботодавцями 

своїх обов‘язків негативно впливають на трудові ресурси держави, матеріальне 

становище сімей, здоров‘я та фізичний розвиток громадян. Боротьба 

підприємств за прибуток призводить до погіршення умов праці. Тому 

необхідно створити такий правовий механізм, що сприятиме створенню умов 

праці, які будуть відповідати вимогам збереження життя і здоров‘я працівників 

[5]. 
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РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПИЛОВИХ ВИБУХІВ  

Володченкова Н. В., к.т.н., доцент (каф. БЖД НУХТ) 

 

Розвиток науки й техніки підвищує в цілому безпеку праці, але поряд з 

цим призводить до появи комплексу нових небезпек, збільшення  ризику 

травматизму та загибелі людей.  

Одним із причин виникнення таких ситуацій є промислові пилові вибухи.  

Це явище досить не часте, але воно відбувається в наслідок порушень 

технічних і організаційних порушень технологічних процесів при експлуатації і 

ремонті обладнання, будівель і споруд. 

Для того, щоб створилась реальна небезпека (небезпечна ситуація), 

необхідна причина або умова як своєрідний "пусковий механізм", при якому 

потенційна загроза переходить в реальну. Логічним процесом розвитку 

небезпеки, реалізації потенційної загрози є тріада "джерело небезпеки – 

причина (умови) – небезпечна ситуація". 

До основних небезпечних і шкідливих факторів, що виникають при 

утворенні вибухонебезпечних ситуацій  є: 

– відкрите полум‘я та високотемпературні продукти вибухового горіння; 

уламки при руйнуванні виробничого обладнання, будівельних 

конструкцій та споруд; 

– повітряна вибухова (ударна) хвиля та надлишковий тиск в зоні вибуху і 

в прилеглих зонах; 

– непридатне для дихання середовище.  

Газоподібні продукти вибухового горіння аеросуспензій органічного пилу 

мають температуру більше 1000 
0
С. Пряма термічна дія продуктів вибухового 

горіння викликає опіки різного ступеня. До тяжких травм призводить також 

дихання високотемпературними токсичними газами, що утворюються під час 

вибуху. Займання конструкцій виробничих будівель і споруд, сировини й 

готової продукції внаслідок дії полум'я, аеросуспензії, яка горить, може 

викликати розвиток пожежі. Це призводить до додаткових матеріальних 

збитків, травмування персоналу та інших тяжких наслідків. Травмування людей 

можуть відбуватися при  руйнуванні виробничого устаткування, будівель, 

споруд, при розльоті осколків і уламків устаткування, будівельних конструкцій 

і споруд, при обваленні покриттів, перекриттів і стін будівель. 

Запалення, горіння і вибух пилоповітряних сумішей є складний комплекс 

взаємопов‘язаних фізико-хімічних процесів. Будь-яке горіння супроводжується 

виділенням тепла, появою полум‘я і утворенням газових сумішей продуктів 

згорання. При цьому розповсюдження полум‘я не перевищує швидкості звуку. 

Якщо при горінні пилоповітряної суміші з дозвуковою швидкістю 

розповсюдження получ утворюються стиснуті гази, які здатні здійснювати 

механічну роботу, то таке горіння і є вибуховим. 

Руйнівна дія вибуху залежить від енергії і напрямку дії вибухової хвилі, 

відстані до об'єкту руйнування, його геометричної форми та інших факторів. 
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Будь-який пил залежно від його стану має дві температури самозаймання: 

Таз – для аерозолю і Таг – для аерогелю. При цьому аерозоль має температуру 

самозаймання значно вищу, ніж аерогель  

Таз >> Таг. 

Таким чином, аерогель запалюється при нагріванні швидше, ніж 

аерозоль. Більш низька, порівняно з аерозолем, температура самозаймання 

аерогелю пояснюється наявністю сприятливих умов протікання реакції 

окислення (більш низькі теплові втрати із зони горіння). При переході аерогелю 

в аерозоль відстань між частинками збільшується, що приводить до підвищення 

теплових втрат в процесі окислення. Це веде до підвищення температури 

самозаймання.  

Температура самозаймання залежить від дисперсності аерозольних 

частинок. Чим менше розмір часток, тим нижче його температура 

самозаймання. 

При займанні в одній 

точці полум'я з певною 

швидкістю буде поширюватися 

по всьому об'єму, зайнятому 

пилоповітряної сумішшю. 

Процес горіння відбувається в 

тонкому шарі – фронті полум'я 

(рис.1). Швидкість 

розповсюдження полум'я 

залежить від концентрації пилу. 

Найбільша швидкість 

спостерігається, якщо склад 

пилоповітряної суміші 

перевищує стехіометричний.  

            Рис. 2. Схема фронту полум‘я  

                 пилоповітряної суміші  

 

На вибухо-пожежонебезпеку пилоповітряних сумішей впливає цілий ряд 

факторів, зокрема, тип джерела запалення, вологість пилу і повітря, 

дисперсність пилу, а також початкова температура суміші.  

Найбільшу роль відіграють температура джерела займання і величина 

поверхні джерела, дотичної з пилом. Найменша межа вибуху буде у того 

джерела займання, який має найбільш високу температурою і розвинену 

поверхню. 

У зв'язку з накопиченням пилу у виробничих приміщеннях промислових 

підприємств, в яких встановлено обладнання, при виникненні джерела 

загорання горюча суміш рухається інтенсивним турбулентним потоком, що 

призводить до прискорення швидкості вибухового горіння. 

Типова послідовність подій під час вибуху така: 
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- Спочатку відбувається 

невеликий первинний вибух в 

якій-небудь частині обладнання; 

- Потім рух повітряних 

(газових) мас і вібрація 

обладнання (конструкцій) 

призводять до того, що шар пилу 

піднімається в повітря; 

- Піднятий пил, досягаючи 

вибухонебезпечної концентрації, 

є джерелом для сильного 

вторинного вибуху, який і 

викликає основні руйнування. 

         Рис.2. Принципова схема виникнення вторинного вибуху 

В іншій типовій ситуації маса пилу у вигляді аерогелю починає тліти або 

через спонтанне займання, або через те, що шар пилу покриває гарячу ділянку 

обладнання (наприклад, кожух електромотора, скляну поверхню колби лампи). 

Працівник, виявивши таку ділянку загорання, намагається ліквідувати його за 

допомогою вогнегасника чи струменя води. Це призводить до того, що 

утворюється хмара з достатньою для вибуху концентрацією пилу, частина якої 

горить. В результаті такого утворення відбувається вибух. Для розрахунку 

значень параметрів вибухо-пожежонебезпеки при згорянні пилоповітряних 

сумішей доцільно обирати найбільш несприятливий варіант розвитку аварійної 

ситуації, при якому у виробниче приміщення надходить максимальна кількість 

найбільш небезпечних речовин (сумішей). 

Висновок. В роботі проведено аналіз основних видів розвитку 

небезпечних ситуацій з пилоповітряними сумішами та можливі схеми розвитку 

таких ситуації, що призводять до вибухів. Детальне дослідження різних 

сценаріїв розвитку виникнення аварійних вибухів дає змогу на стадії 

проектування будівель і споруд розробити заходи попередження виникнення 

вибухо- пожежонебезпечних ситуацій, а у разі їх виникнення забезпечити 

збереження життя та здоров'я працівників і матеріальних цінностей. 
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Вступ. Тенденції всього світу в області медичного приладобудування в 

цьому столітті  зазнали значних змін. Це викликано, здебільшого, бажанням 

підвищити якість діагностики, але, при цьому, зменшити негативний вплив на 

організм людини. Таке прагнення призводить до створення нових апаратів для 

відображення біоінформації  та до вдосконалення давно існуючих приладів. На 

даний момент  рівень медичноїапаратуридає можливістьвізуалізувати зовнішні, 

внутрішні, структурні і функціональні зміни будь якого органу 

декількомапристроями, що мають різний принцип дії. А тому достовірність 

отриманих даних надалі можна буде порівняти між собою. Тому на перше місце 

можна винести інформаційну складову досліджень. На друге – безпеку 

пацієнта. Тому у сучасному світі лікарям та діагностикам завжди необхідно 

пам‘ятати про те, що часто метод отримання більш якісного зображення може 

бути небезпечнішим для пацієнта.  

 Предметом дослідження є основні види томографії, що широко 

використовуються сьогодні у кожному медичному закладі для діагностики 

захворювань людини та відображення біоінформації. 

 Аналіз публікацій.Аналіз існуючих публікацій на тему небезпеки під час 

проведення томографії показав, що є необхідність у проведенні порівняння 

імовірно отриманої шкоди від різних видів томографії. У [1] зазначено, що 

35,7% (≈1,5 мЗв)ефективної дози опромінення за рік середньостатистичного 

жителя  надходить саме з медичної діагностики. Середній рівень смертності від 

раку після впливу іонізуючого випромінювання складає 7,7% для чоловіків та 

8,1% для жінок. Це показує наскільки важливо дослідження цього питання. 

 В Україні, як і в інших державах, існує ціла низка документів, що 

регламентують безпечність застосування різних видів томографії, у тому числі, 

час, який лікарю або пацієнту рекомендовано для проведення аналізу. 

Наприклад, наказ Міністерства охорони здоров‘яУкраїни від 28.11.1997 № 340 

«Про удосконалення організації служби променевої діагностики»[2], що 

затверджує у пункті 1.11. «Рекомендовані розрахункові норми часу на 

проведення рентгенологічних досліджень» та у пункті 1.21. 

«Рекомендованірозрахунковінорминавантаження лікаря - променевого 

терапевта». 

 Основні результати дослідження.Томографія дає великийобсяг 

інформації прималому об‘ємі досліджуваного об'єкта, ніж інші відомі методи 

досліджень.Термін "томографія" визначається як пошарове дослідження 

структури об'єкту. Основних видів, зазвичай, виділяють 3: рентгенівська (або 
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комп‘ютерна томографія), магнітно-резонансна та позитронно-емісійна. Серед 

них лікар-діагностик вибирає ту, що буде більш інформативною. Водночас 

потрібно ніколи не забувати про безпеку пацієнта. Тому під час вибору методу 

відображення біоінформації роль відіграють інформативність методу, безпека 

пацієнта та можливість заміни методу діагностики на менш шкідливий для 

організму. 

 Принцип усіх видів томографії єдиний: за інформацією (наприклад, 

інтенсивністю на детекторах), що отримується від деякого перетину речовини, 

визначають локальну інформацію, а саме концентрація речовини в кожній точці 

проекцій. 

 Рентгенівська (або комп‘ютерна томографія) є одним з широко 

застосовуваних методів томографії. Її основа лежить у властивостях 

рентгенівського випромінювання. Рентгенівськими променями«просвічують» 

людське тіло, в результаті чого отримують зображення кісток і внутрішніх 

органів.  

 Вплив на організм. Рентгенівське випромінювання є іонізуючим. Воно 

впливає на тканини живих організмів і може бути причиною злоякісних пухлин 

іпроменевої хвороби,зміни у складі крові, схильності до лейкемії, раннього 

старіння. Довготривале випромінювання викликає зміну в шкірному покриві, 

схожу на сонячний опік, але з більш глибоким пошкодженням шкіри 

[3].Ураження зменшують, скоротивши час, дозу опромінення, використовуючи 

свинцеве екранування і дистанційне керування процесом. 

 Часте опромінення (навіть малими дозами) може мати мутагенну 

небезпеку. Доза радіації еквівалентна 10 дням фонового опромінення 

отримується під час томографії грудної клітки за лічені секунди.Комп‘ютерна 

томографія органів черевної порожнини і таза, усього тіла еквівалентна 3 рокам 

фонового опромінення, мамографія — 3 місяцям. Ці дози є допустимим 

стандартом, але пацієнт може відчувати почуття тривоги. Рентгенівську 

томографію не призначають вагітним жінкам.Унаслідок вище зазначеного при 

роботі з рентгенівським випромінюванням необхідно дотримуватися 

запобіжного захисту.  

Серед переваг такого методу можна виділити: 

 швидкість сканування одного зрізу 0,5 с, за рахунок чого невелике 

променеве навантаження на організм; 

 ризик виникнення злоякісного пухлинного процесу підвищується в 

середньому не більше ніж на 0,001% після звичайного дослідження через те, що 

медичне обладнання використовує низькоенергетичне рентгенівське 

випромінювання [4]; 

 електромагнітні хвилі, які випромінює рентгенапарат, не накопичуються 

в організмі. 

 Магнітно-резонансна томографія (МРТ) - це метод діагностики 

організму за допомогою явища ядерного магнітного резонансу (без 

застосування рентгенівського випромінювання).  

Замість цього використовується сильне поле і радіохвилі. За допомогою цього 
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отримуються дуже чіткі і докладні комп'ютеризовані зображення всередині 

тіла. МРТ зазвичай використовується для вивчення мозку, хребта, суглобів, 

черевної порожнини і тазу. 

 Вплив на організм. При такому дослідженні використовується магнітне 

поле, а не рентгенівське випромінювання, тому МРТ вважається абсолютно 

безпечним методом дослідження. На даний момент немає зафіксованих фактів 

негативного впливу на людський організм. При томографії, звичайно, 

використовується РЧ-випромінювання, але шкода від нього набагато менша, 

ніж 5 хвилин розмовипо мобільному телефону [5]. Тобто такий метод 

дослідження можна вважати найбільш доречним. Але є протипоказання для 

людей з кардіостимуляторами, феромагнітними або електронними імплантати 

знаходження в апараті. Людям з клаустрофобією заборонений такий метод 

діагностики, а діти часто просто не можуть довго перебувати нерухомо у 

закритому просторі. 

Серед перевагмагнітно-резонансної томографії: 

 висока якість методу - достовірність 98%; 

 довготривале дослідження (більше 1 години) не привело до побічних 

ефектів.  

 Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) – це метод, що заснований на 

реєстрації пари гамма-квантів. Позитрони виникають при позитронному бета-

розпаді радіонукліда зі складу радіофармпрепарата, що завчасно вводиться в 

організм людини. 

 Вплив на організм. Такий метод томографії незамінний при ранній 

діагностиці пухлин, метастазів раку, захворювань серця, нервової системи. При 

позитронно-емісійної томографії радіаційне навантаження більше, ніж при 

комп'ютерній томографії і дане дослідження протипоказано при вагітності. При 

скануванні ПЕТ-комп‘ютерної томографії опромінення може бути значним - 

близько 23-26 мЗв (для 70 кг ваги). З урахуванням маси (ваги) тіла буде 

збільшуватися доза, що вводиться радіофармпрепаратом.Для порівняння: КТ 

грудної клітини людини – 7 мЗв. Відповідно усі застереження повторюють ті, 

що були встановлені для рентгенівської томографії, однак з більшою 

вірогідністю. А відповідно воно є і більш небезпечним, ніж КТ, для людського 

організму. 

Переваги позитронно-емісійної томографії: 

 єдиний апарат, що дозволяє діагностувати пухлину на "нульовий" стадії 

 лише ПЕТ дозволяє проводити кількісний аналіз біохімічних або 

фізіологічних функцій 

 Висновок. Серед досліджених методів томографії можна виділити 

абсолютно безпечний метод – магнітно-резонансну томографію. Порівнюючи 

вплив двох видів діагностики – рентгенівську томографію та магнітно-

резонансну томографію на людський організм, зазначаємо наступне: під час 

рентгенівського обстеження людина піддається впливу іонізуючого 

випромінювання, хоча і в невеликих дозах. Рентген має ряд твердих обмежень, 

пов‘язаних зі станом здоров‘я пацієнтів, заборонено вагітним. 
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МРТ ж абсолютно безпечний різновид томографії, оскільки 

характеристики використовуваних магнітних полів і радіочастотних сигналів 

такі, що не приносять ніякої загрози здоров‘ю пацієнта. Відсутні в методі і 

джерела радіоактивності, такі що присутні в ПЕТ-томографії. ПЕТ томографія 

виявилася найнебезпечнішим методом томографії, але, на жаль, незамінним 

при деяких хворобах. 

 Тому за сучасного розвитку медичної апаратури лікарям необхідно 

пам‘ятати про те, що часто метод отримання більш якісного зображення може 

бути небезпечнішим для пацієнта. І вибір такого методу має бути абсолютно 

виваженим іяк найкориснішим для пацієнта. 
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Система внутрішнього пожежогасіння – це сукупність спеціальних 

пристроїв і інфраструктури будівлі. Законодавством встановлені певні 

характеристики систем пожежогасіння і випадки, в яких необхідно їх 

використовувати [1]. 

Кожен вид системи розробляється інженерами під певні експлуатаційні 

умови. Головні завдання внутрішніх систем - забезпечення безпеки і ліквідація 

загоряння. Більшість пожеж можна загасити водою, але існують також 

порошкові, пінні, газові та аерозольні системи пожежогасіння. 

Сучасні комплекси пожежогасіння переважно автоматичного типу, але не 

виключають ручного включення і дистанційного керування. 

На вибір відповідного способу пожежогасіння впливають особливості 

будівлі, виробничі потужності та ряд інших специфічних характеристик об'єкта 

і його наповнення. Допускається розробка спеціальних технічних умов, які не 

суперечать основним і суміжним нормам, наприклад, будівельним або в сфері 

охорони праці. 

Розглянемо основні особливості систем внутрішнього пожежогасіння. 

В першу чергу, кожна будівля оснащується внутрішнім водогоном. Його 

конструкція залежить від категорії об‘єкта, розміру будівлі, кількості поверхів, 

об‘єму і призначення приміщень. Тому водогони можуть бути простими, 

автоматичними та напівавтоматичними. 

Прості є найбільш поширеними. Пожежогасіння здійснюється за 

допомогою пожежних ручних кранів, що розташовані на стояках. 

У випадках, коли в системі недостатньо напору води для забезпечення 

пожежогасіння, використовують насосні станції. 

Насосні станції пожежогасіння 

Насосні станції пожежогасіння - комплекс пристроїв і комунікацій, 

призначених для перекачування води або пінної вогнегасної речовини. Подача 

рідини в цих пристроях проводиться під тиском. Зазвичай станцію оснащують 

кількома насосами (до 5 одиниць). 

Розрізняють два види насосних станцій пожежогасіння: стаціонарні та 

мобільні. Деякі насосні станції підключають до магістрального водогону, інші 

до спеціального водогону, а також зустрічаються варіанти, які беруть воду з 

резервуарів або відкритих водойм [2]. 

Додаткові насоси особливої конструкції встановлюють для станцій, які 

обслуговують висотні будівлі.  

Станції, що працюють з відкритими водоймами, потребують установки 

заглиблених насосів. Це сприяє підвищенню тиску і забезпечення нормального 

функціонування протипожежного обладнання. 
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Від характеристик передбачуваного об'єкта захисту залежить вибір 

станції з певною потужністю і методом пожежогасіння. Для ліквідації 

загоряння в окремих секторах за допомогою завіси виконують монтаж 

дренчерної системи. Спринклерні станції усувають пожежу великим об'ємом 

вогнегасної речовини, заливаючи вогнище через зрошувальні елементи. 

Існують також гідрантні пересувні комплекси. 

Спринклерні системи 

На відміну від більшості звичайних систем пожежогасіння, спринклерні 

значно відрізняються за складом деталей. Для усунення пожежі, головним 

чином, використовується вода, подача якої ведеться з водопроводу. Щоб 

підтримувати в установці постійний тиск на заданому рівні, розробляється 

спеціальна система зворотних клапанів. Завдяки їй, навіть  при короткочасній 

відсутності тиску рідини, установка спрацює, тому що в ній самій буде 

присутній достатній для гасіння пожежі тиск. 

Дана система ефективно працює без участі людини, повністю в 

автоматичному режимі. Основними елементами такої системи є спринклери, 

спеціальні головки для розпилення води, які монтуються на стелю. 

Щоб здійснювати контроль ситуації в конкретному приміщенні, 

додатково встановлюються датчики. У разі, якщо є присутнім ризик 

виникнення пожежі, ці датчики швидко виявляють порушення норми, фіксують 

ступінь підняття температури і задимленості. Після чого сигнал негайно 

передається на основний блок управління. Потім активізуються спринклери, які 

усувають загоряння за допомогою розпилювачів тонких струменів води. 

Дренчерні системи пожежогасіння 

Дренчерне пожежогасіння – це цілий комплекс автоматичних 

протипожежних систем. Використовуються дренчерні установки не тільки для 

гасіння загорянь, а й для створення так званої «водної завіси», що перешкоджає 

поширенню продуктів горіння і вогню на сусідні об'єкти і території. Назва 

системи походить від англійського слова drench - зрошувати.    Монтаж 

дренчерів – зрошувачів відкритого типу – проводиться на трубопроводах 

систем пожежогасіння, в яких в якості суміші для гасіння вогню можуть 

використовуватися вода або ж піна. Дренчери бувають вертикальні і 

горизонтальні [3]. 

Використання дренчерних систем для гасіння пожежі в приміщеннях 

різного призначення і на відкритих майданчиках широко поширене на тих 

об'єктах, які відрізняються високим рівнем вибухової і пожежної небезпеки. 

Дренчерна система пожежогасіння може бути сухотрубна і заливна. 

Системи першого типу використовуються в будівлях з мінімальною загрозою 

вибуху і пожежі, установки другого типу - у вибухонебезпечних приміщеннях. 

Важливим є щоб відстань між дренчерами становила 3 метри, а від дренчерів до 

стін - 1,5 м, тільки за цієї умови гасіння буде ефективним. 

Для того, щоб гасіння було ефективним, а робота установки стабільної, 

дренчерна система пожежогасіння передбачає наявність двох джерел води. 

Одне використовується для екстреного і максимально інтенсивного гасіння 
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вогнища в перші десять хвилин після надходження сигналу про загоряння. 

Друге необхідне для тривалого пожежогасіння протягом години після сигналу. 

Згідно зі встановленими нормами витрата води, що використовується для 

гасіння, становить 0,1-0,3 літра в секунду з розрахунку на один квадратний 

метр. 

Сигнал про необхідність подачі води подається спеціальною установкою, 

яка буває різного типу, а саме: 

тросова - при підвищенні температури в приміщенні легкоплавкий замок 

починає плавитися, що призводить до обриву троса і відкриття клапана 

трубопроводу; 

електрична - при відхиленні від норми хоча б однієї із заданих 

характеристик система подає сигнал на блок управління насосною установкою 

та  активує подачу води; 

гідравлічна - тепловий замок при впливі на нього високих температур 

відкривається, тиск в системі падає, це і є сигналом про виникнення пожежі та 

активації подачі води. 

Дренчерна установка призначена для гасіння вогнищ загорянь на великих 

площах, в той час як спринклерна система більшою мірою покликана 

локалізувати джерела вогню. 

До числа переваг дренчерної системи можна віднести ефективну 

локалізацію полум'я, доступність обладнання, відносну простоту установки і 

одночасне покриття великої площі. 

Крім цього, безсумнівним плюсом даної системи є надійне 

перешкоджання поширенню продуктів горіння (диму, сажі), токсичних випарів, 

а також теплового випромінювання. 

Недоліком дренчерної установки пожежогасіння є нераціонально великі 

витрати води і піни, висока інтенсивність потоку, що тягне за собою значні 

витрати на відновлення приміщення після гасіння пожежі. 

Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою 

Згідно зі статистикою, 90% всіх випадків гасіння пожеж відбувається із 

застосуванням води.  

При всій популярності використання цього природного матеріалу на 

практиці існують і негативні сторони такого засобу гасіння: 

велика витрата рідини; 

псування цінностей пожежогасним матеріалом і затоплення об'єктів; 

заподіяння серйозного додаткового збитку сусіднім приміщенням, що не 

пов'язані з осередком займання, наприклад, затоплення квартир сусідів; 

необхідність організації додаткових резервів зберігання водного запасу з 

наявністю пожежних резервуарів та насосних станцій. 

У значно меншій мірі ці недоліки стосуються способу гасіння пожеж 

тонкорозпиленою водою. Застосування методу ґрунтується на створенні хмари 

з дрібнодисперсних крапель води, що видувається спеціальним агрегатом 

високого тиску - понад 250 бар.  Діаметр краплі розпорошеною води для 

найбільш ефективної її дії повинен становити 100-200 мкм.  
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Даний спосіб формально відноситься до поверхневого методу 

пожежогасіння. При цьому в процесі тонкого розпилення води під дією високої 

температури відбувається пароутворення. Від цього ускладнюється подача 

кисню до вогнища пожежі, як наслідок - різко знижується температура а 

швидкість горіння зводиться до критичної. Щоб уникнути повторного 

загоряння дрібнодисперсний туман підтримується в повітрі на протязі 15 хв. 

За рахунок природних властивостей води цей туман може вбирати в себе 

тверді частинки диму, що значно знижує ризик сильного задимлення 

навколишнього простору. 

Гасіння вогнищ загоряння за допомогою тонкорозпиленої води – 

найбільш ефективний спосіб при локалізації пожеж класів А і В [4].  

У першому випадку в процесі загоряння можуть займатися тверді 

речовини - деревина, пластичні маси, текстильні вироби, гума. В процесі 

пожежогасіння тут використовують тільки воду. 

У другому випадку відбувається неконтрольоване горіння рідких 

речовин, що мають властивість не розчинятися у воді (нафтопродукти і бензин, 

парафіни) і речовин, які можуть з нею змішуватися (наприклад, спирти, 

гліцерин, ацетон). В процесі гасіння таких пожеж цілком реальним є 

використання додаткових піноутворюючих добавок. 

Аерозольне пожежогасіння застосовується для ліквідації загорянь 

об'ємним способом. В основі всіх систем і установок для пожежогасіння є 

використання речовин, які перетворюються в аерозолі. Для такого методу 

гасіння пожеж важлива герметичність приміщень, тобто відсутність 

надходження ззовні кисню. 

Дія системи заснована на тому, що вогнегасна речовина всередині 

установки загоряється після невеликого вибуху і в результаті виходить 

дрібнодисперсний «туман». Він спрямований на вогнище спалаху і блокує 

доступ кисню, пригнічуючи пожежу. Ефект від аерозолів триває після виходу 

речовини з сопла корпусу протягом 20-30 хвилин. 

Аерозолеутворюючий склад являє собою суміш, яка може горіти 

самостійно. Обов'язково в ній присутні окислювачі у вигляді кисневмісних 

солей і горючих елементів. Зазвичай до них додають інші компоненти, 

наприклад, водяну пару або азот. 

Вихідну речовину (аерозолеутворюючий склад) поміщають в металеву 

ємність, що має утримувати високий внутрішній тиск. Усередині корпусу також 

знаходиться пусковий заряд або піропатрон, що складається з запалу і заряду. 

Щоб знизити температуру стінок корпусу, що генерує аерозоль, установку 

оснащують радіатором системи охолодження. 

Гасіння пожежі порошками 

Порошки для пожежогасіння – практично універсальні речовини. Їх 

застосування виправдане широким спектром дії і високою результативністю. 

Вогнегасні властивості порошкових речовин залежать від їх складу.  

Порошкове пожежогасіння є одним з найдешевших способів боротьби із 

загорянням. Порошок працює при вкрай високих і низьких температурах 
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навколишнього середовища, не втрачає своїх властивостей і в закритих 

приміщеннях.  

Основне завдання системи порошкового пожежогасіння - подача 

вогнегасної речовини в місце загоряння. Для цього розробляється відповідна 

система установок. А їх автоматизація обумовлена необхідністю загасити 

пожежу швидше, ніж полум'я і дим розійдуться по приміщенню і досягнуть 

інших об'єктів. 

Більшість автоматичних установок пожежогасіння порошкового типу 

виконані у вигляді модулів. В їх склад включають балони з газом в стислому 

стані, труби та запірну арматуру, посудину під порошок, редуктори і зрошувачі. 

Труби для агрегатних установок використовують з малою кількістю вигинів і 

без швів, переважно зі сталі. Це сприяє гасінню пожеж в короткі терміни, а 

речовина доставляється локалізовано і точно. 

Автоматичні системи локалізації пожеж налаштовані таким чином, що 

здатні створювати заслін з порошкових засобів, який перешкоджає поширенню 

пожежі. 

Таким чином, відбувається гасіння полум'я і детонаційної хвилі. Ці 

системи задумані для гірничодобувних підприємств, щоб збільшити безпеку 

шахт і робітників під час вибухів вугільного пилу. 

 З негативних сторін відзначають їх непридатність  для гасіння тліючих і 

самозаймистих матеріалів, обмеженість застосування в централізованих 

системах пожежогасіння. Існує і негативний вплив на людський організм. Тому 

евакуація людей необхідно провести до початку роботи таких установок. 

Газове пожежогасіння 

Газові способи гасіння пожеж умовно поділяють на два типи: поверхневі 

й об'ємні.  

Перший спосіб заснований на застосуванні засобів, що блокують 

поверхню загоряння від доступу кисню з навколишнього середовища.  

При об'ємному способі відбувається зупинка доступу повітря в 

приміщенні шляхом введення в нього такої концентрації газів, при якій 

концентрація кисню в повітрі стає менше 12%. В результаті підтримка вогню 

стає неможливою за фізико-хімічними показниками. 

Для більшої ефективності пожежогасіння газова суміш подається зверху і 

знизу. У процесі пожежі обладнання працює в штатному режимі, оскільки йому 

кисень не потрібний. Після локалізації вогню повітря кондиціонується і 

вентилюється. Газ легко видаляється за допомогою вентиляційних установок, 

не залишаючи слідів впливу на обладнанні і не завдаючи йому шкоди. 

Установки газового пожежогасіння краще застосовувати в приміщеннях з 

підвищеною герметичністю.  

Природні властивості газоподібних речовин дозволяють реагентам цього 

виду вогнегасіння легко проникати в окремі зони об'єктів складної 

конфігурації, куди важко подати інші засоби. Крім того, дія газу менш 

шкідлива для важливих цінностей, ніж вплив води, піни, порошкових або 
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аерозольних засобів. І, на відміну від перерахованих способів, вогнегасні 

речовини, що складені на основі газу, не проводять електричний струм. 

Застосування установок газового пожежогасіння високовитратно, але 

виправдовує себе під час рятування від вогню в: 

- приміщеннях з комп‘ютерною технікою, архівними серверами, в 

обчислювальних центрах; 

- щитових приладах управління на промислових комплексах і в АЕС; 

- бібліотеках і архівах, в запасниках музеїв; 

- грошових сховищах банків; 

- морських танкерах. 

Умовою ефективної ліквідації загоряння при виборі установок газового 

пожежогасіння є створення низької концентрації кисню, неможливої для 

підтримки горіння. При цьому дотримання техніки безпеки персоналом в 

процесі пожежогасіння є найбільш значущим фактором при виборі вогнегасної 

речовини [5]. 

Речовинами, які витісняють кисень і знижують швидкість горіння до 

критичної, є інертні гази, вуглекислий газ, а також пари неорганічних речовин, 

які здатні сповільнювати реакцію горіння. 

Вуглекислий газ (СО2) через порівняно невисоку вогнегасну здатність 

при об'ємному пожежогасінні потребує введення в кількості до 40% від обсягу 

палаючого приміщення. Він не має електропровідності. Саме завдяки цій 

властивості його застосовують при гасінні працюючих під напругою приладів і 

електрообладнання, електричних мереж, ліній електропередач. Вуглекислий газ 

використовується для гасіння наступних об'єктів промисловості: дизельних 

складів, компресорних залів, складів легкозаймистих рідин. СО2 термостійкий, 

не виділяє продуктів теплорозкладу, але при пожежогасінні створює 

неможливу для дихання атмосферу. Тому він застосовується в приміщеннях, де 

персонал не передбачений або присутній нетривалий час. 

Інертні гази – це переважно аргон та інерген (суміш із 52% азоту, 40% 

аргону, 8% діоксиду вуглецю). Можливим є також використання димових і 

відпрацьованих газів. Властивості цих матеріалів успішно застосовуються для 

зниження концентрації кисню в палаючому приміщенні при гасінні 

герметичних резервуарів. Заповнення ними простору трюмів на судах, або 

нафтових танкерів переслідує мету захисту від можливості виникнення вибуху. 

Використання інергену можливе в приміщеннях, де знаходяться люди. 

Хладони вважаються більш сучасними, але й одночасно дорожчими 

засобами гасіння вогню. Їх відносять до групи інгібіторів, що хімічно 

уповільнюють реакцію горіння. При контакті з вогнем хладони вступають з ним 

у взаємодію. При цьому утворюються вільні радикали, що швидко реагують на 

первинні продукти горіння. В результаті швидкість горіння знижується до 

критичної. 

Азот також застосовується при гасінні речовин в замкнених 

приміщеннях, для запобігання виникнення вибухонебезпечних ситуацій на 

нафто- і газовидобувних підприємствах. В процесі пожежогасіння повітряна 
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суміш із вмістом азоту до 99% подається через ресивер в осередок загоряння і 

призводить до повної неможливості подальшого горіння. 

Крім перерахованих вище речовин в якості ефективного засобу 

пожежогасіння застосовуються речовини на основі фтору. Фторкетони - 

синтетичні органічні речовини, молекули яких інертні при контакті з 

молекулами інших речовин. Такі властивості аналогічні протипожежній дії 

хладонів. Перевагою їх є збереження позитивної екологічної ситуації. 
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Вступ.  В наш час паяльні роботи широко використовується при 

виготовленні і ремонті різноманітних виробів, деякі із них неможливо створити 

за допомогою будь-яких інших процесах з‘єднання, це такі вироби, як: тепло 

обмінюванні прилади авіаційної промисловості, друковані плати, ювелірні 

вироби. Також паяльні роботи широко використовується в машино будівництві. 

Для такого широко використовуваного процесу необхідно знати, де робітника 

може очікувати небезпека. Дане знання допоможе уникнути нещасних випадків 

на виробництві і зменшити ризик виникнення різних хвороб. 

Предмет дослідження. Безсвинцеві технології, вплив на організм людини, 

індукційних паяльних робіт, олов‘яна чума, паяльні роботи, припій, плавлення, 

змочування припоєм, токсичні речовини.  

Мета дослідження. Визначення джерел небезпеки, виникаючих в процесі 

паяльних робіт щоб можна було уникнути нещасних випадків  на виробництві і 

зменшити ризик виникнення різноманітних хвороб.  

Аналіз публікації . Паяльні роботи – це процес утворення нероз‘ємного 

з‘єднання з міжатомними зв‘язками шляхом нагрівання з‘єднуваних матеріалів 

нижче температури їх плавлення, їх змочування припоєм, затікання припою в 

зазор і подальшої кристалізації [1].  

     В якості припоїв при пайці використовуються як чисті матеріали, так і 

різноманітні сплави. Вибір припою, використовуваного для виконання 

конкретної задачі, залежить від складу і фізико-хімічних властивостей 

основного матеріалу, а також від умов експлуатації готового виробу. 

     Як і більші технологічних процесів, паяльні роботи може завдавати 

негативний вплив на організм людини. Джерелами такого впливу є в основному 

допоміжні матеріали: припої, флюси і газові середовища. 

. Негативний вплив на організм людини можуть завдавати також умови 

виконання технологічного процесу пайки: висока температура; 

ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне випромінювання  джерел нагрівання і 

нагрітих деталей; електромагнітні поля; ультразвук; запиленість і загазованість 

повітря [2]. Подібні фактори  можуть зустрічатися при виконанні і інших 

технологічних операцій, таких як: лиття, штамповка, сварка, контроль якості 

готових виробів та ін.. 

Основні результати дослідження. У відповідності з вимогами охорони 

праці, приміщення, в яких виконуються паяльні роботи, повинні бути 

оснащенні витяжною вентиляцією. Робота витяжних установок повинна 

контролюватися за допомогою світлової і звукової сигналізації, автоматичну 

вмираючою при зупинці вентиляції. Робітники які займаються паянням 

розплавленим припоєм, повинні бути забезпеченими засобами індивідуального 

захисту. 
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Всі ці вимоги направлені на мінімізацію впливу шкідливих і небезпечних 

факторів на здоров‘я людини, виконуючої процес пайки. 

Але вони не зможуть захистити здоров‘я людини, якщо не буде проведена 

робота по зменшенню шкідливих речовин у складі найбільш використовуваних 

при пайці матеріалів, так як в процесі нагрівання речовини, яка входить у склад 

припою і флюсу, випаровуються і розкладаються. При цьому більшість із них 

являються шкідливими для здоров‘я людини. 

Найбільше розповсюдження при виробництві різноманітних виробів за 

допомогою низькотемпературної пайки отримала система припоїв олово-

свинець (маркування - ПОС). Данні припої застосовуються при пайці сталей, 

нікеля, міді і її сплавів, в тому числі при пайці мікроелектроніки. Різноманітні 

співвідношення олова і свинцю визначають властивості припоїв. Олов‘яно-

свинцеві припої в порівнянні з іншими мають ряд переваг: висока змочувана 

здатність, хороша стійкість від корозії, зручність використання. Для 

забезпечення спеціальних властивостей олов‘яно-свинцеві припої легують 

різними елементами, в вчасності сурмою, сріблом, кадмієм. Сурма і срібло 

підвищують температуру плавлення припою, а кадмій, навпаки, знижує [3]. 

Процеси пайки або луження олов‘яно-свинцевими і олов‘яно-свинцево-

кадмієвими припоями можуть супроводжуватися виділенням токсичних 

речовин: свинцю і окису кадмію, які у відповідності з ГОСТ 12.1.007-76 

відносяться до речовин 1-го класу токсичності [4]. Надходження шкідливих 

речовин в організм людини в умовах виготовлення і використання припоїв 

можливе при вдиханні забрудненого повітря, а також з водою і їжею при 

недотриманні працівниками особистої гігієни. 

Дія свинцю на організм людини заклечається в ураженні нервової системи, 

крові, судин. Кадмій уражає органи дихання, шлунково-кишковий тракт, 

внутрішні органи, скелетну мускулатуру і кісткову тканину, викликає 

подразнення шкіряних покривів [5]. 

Європейський парламент і Рада по відходам електричного і електронного 

обладнання (WEEE) 27 січня 2003 року вів в дію директиву 2002/96/EC [6], а 

саме перехід  на без свинцеві технології виготовлення електронного 

обладнання. 

Майже відразу ж з‘явилися противники даних нововведень. Здавалося б, 

все дуже просто: заміна вкрай шкідливого свинцю на менш шкідливі для 

здоров‘я людини речовини допоможе підвищити безпеку процесу пайки. Однак 

в даній ситуації не все так однозначно. Без свинцеві припої мають більш високу 

температуру  плавлення і більш низькі показники змочуваності, ніж олов‘яно-

свинцеві. Тому для обробки паяних поверхонь застосовують спеціальні більш 

активні флюси, які мають набагато більшу шкідливість для здоров‘я людини, 

ніж свинець, який міститься в складі припою. Тим більше що кількість свинцю 

в припої в кілька разів менша, ніж кількість використовуваного флюсу. 

Проведені досліди показали [6], що характеристика паяних швів, виконаних без 

свинцевими припоями, для умов довготривалої експлуатації набагато гірші, ніж 

швів, виконаних припоями, які містять свинець. 
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На сьогодні проводяться досліди по розробці без свинцевого припою, який 

стане повноцінною заміною припоїв, які містять свинець, так як  на даний 

момент часу жоден без свинцевий припій  не вважається повною заміною 

олов‘яно-свинцевого.   

Розглядаючи конкретний виріб, наприклад, легковий автомобіль, можна 

помітити, що джерелом свинцю тут являється далеко не використовуваний 

припій, так як його кількість, необхідна для отримання паяних з‘єднань, вкрай 

мала. Для пайки всього автомобіля може бути використано всього близько 50 г 

олов‘яно-свинцевого припою, при цьому вміст свинцю в автомобільному 

акумуляторі доходить до 10 кг. 

Якщо говорити про потрапляння свинцю в атмосферне повітря, то слід 

помітить, що основним його джерелом являється автотранспорт – 68 %. І  

більше 80 %  свинцю застосовується при виготовленні автомобільних 

акумуляторів, тоді як в електронній промисловості використовується всього 1 

% від усього світового добування свинцю [7]. 

Тому говорити про те, що саме припої, які містять свинець, представляють 

основну шкідливість для здоров‘я людини, нерозумно. 

Основна складова  свинцевих припоїв – це олово. Воно володіє 

особливістю, котра отримала назву «олов‘яна чума». Олов‘яна чума – це 

поліморфне перетворення білого олова в сіре (β→α), при якому метал 

розсипається в сірий порошок. Причина цьому, різке збільшення питомого 

об‘єму металу (β-Sn більше, ніж α-Sn) [8]. Олов‘яна чума може спостерігатися 

при пониженій температурі, починаючи з +13 °C. Однак, при вмісті в припої 

хоча б 1% свинцю, подібного ефекту не спостерігається. 

Що стосується професіональних захворювань, то кандидат технічних наук 

А.Н. Парфенова, який займався питаннями переходу на без свинцеві технології, 

стверджує  [9]: «…як професіонал в пайці з 40-літнім стажем роботи керівника 

технологічної служби підприємств… можу об‘єктивно стверджувати, що ні 

одного професіонального захворювання у формі стаціонарної медичної 

реабілітації з причини свинцю і кадмію при пайці не було! В той же час мало 

місце багато різноманітних проявів токсикоз-алергічних захворювань від 

використання відповідних органічних флюсів, розчинників і миючих засобів». 

Таким чином, перехід на безсвинцеві технології може тільки погіршити 

екологічну ситуацію на виробництві. І зберегти здоров‘я людей, пов‘язаних з 

процесом пайки, не вдасться.  Можливо треба почати повернення до технологій 

з використанням свинцевих припоїв, які якісно виконують свою роботу. 

Однією з найбільш шкідливих для здоров‘я людини технологій пайки 

являється індукційна паяльні роботи струмами високої частоти. Сам 

технологічний процес простий і зручний: необхідне для розплавлення припою 

тепло отримується від електричного струму, індуковане безпосередньо в 

підлягаючих пайці деталей. При індукованій пайці з‘єднувані деталі 

розташовують біля або в середині спеціальних індукторів (струмозбуджуючі 

котушки) і включають в електричне коло. 
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Даний спосіб має переваги: можливість нагрівати не всю деталь, а лише 

конкретну область; можливість контролювати дію як за допомогою приладів, 

так і візуально; висока швидкість і  продуктивність нагрівання (від 100 до 250  

°С в секунду) [10]. Однак на деяких підприємствах з використанням 

індукційних установок допускаються тільки жінки, і лише ті, у кого вже є як 

мінімум двоє дітей. Напрошується питання: значить, у цих жінок може більше 

не бути дітей? Для чоловіків такий вид пайки набагато шкідливіший ніж для 

жінок. Але таки жахи стосуються лише старих моделей індукційного 

обладнання. В нових же установках, як стверджує виробник, шкідливий вплив 

індуктора не розповсюджується на все тіло людини, лише на ті області, які 

знаходяться в зоні дії обладнання. Також говориться, що через деякий час 

шкідлива дія розсіюється, і загальної шкоди працівнику не завдається. Але, так 

як, старі установки працюють довше і не потребують такої частої заміни 

індуктора, тому часто працівники продовжують працювати на старих 

установках.  

Висновок.  Необхідно звернути увагу на те, що саме людина і є причиною 

своїх професіональних захворювань із-за халатного відношення до виконання 

правил техніки безпеки і експлуатації обладнання, а не процес, в якому вона 

задіяна, за виключенням, звісно, деяких особливо шкідливих процесів.  Деякі 

процеси можна зробити менш шкідливими, якщо питання охорони праці будуть 

вирішуватися на етапі проектування технологічних процесів і на етапі їх 

виконання.     
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ШЛЯХОМ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА 

Диновська О.В., студентка (гр. ОМ-31, ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Зайченко С.В., д.т.н., доц. (каф. ЕМОЕВ, ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. В останні роки спостерігається тенденція зниження якості 

отриманого вугілля за рахунок збільшення зольності і ступеня подрібнення 

гірничої маси, тому реалізація ефективних методів сухого збагачення дрібних 

класів вугілля в умовах шахт є особливо актуальна[1-2]. Вугілля є одним із 

найважливіших видів паливно-енергетичної сировини. Частка вугілля у 

світовому енергетичному балансі складає близько 25 %. Для задоволення 

потреб економіки Україна щорічно використовує близько 100 млн т вугілля, з 

яких майже 80 млн т видобувається вітчизняними підприємствами 

Донецького, Дніпровського і Львівсько-Волинського вугільних басейнів [3-5]. 

Об’єктом дослідження є ДВАТ Шахта «Степова» входить до ВО 

ДКХ «Львіввугілля». Розташована у селі Глухів, Сокальського 

району Львівської області. 

Аналіз, задача та конструкція математичної моделі. 

Серед методів сухого збагачення гірничої маси, яка складається з 

компонентів, що мають різні коефіцієнти тертя, слід відзначити методи 

сухого збагачення за тертям. Для реалізації даного методу розділення 

гірничої маси запропоновано використати скребковий конвеєр, скребки якого 

поставлені під кутом наближеним куту тертя цінного компоненту до напряму 

руху гірничої маси, скребки розділяють куски гірничої маси по довжині 

конвеєру і відділяють цінний компонент від породи по ширині конвеєра за 

рахунок різниці коефіцієнтів тертя породи і цінного компоненту по поверхні 

скребка. Модернізація даного елементу гірничотранспортного комплексу 

полягає в тому, щоб зменшити енергетичні і матеріальні втрати цінного 

компоненту при збагаченні шляхом використання скребкового конвеєру. 

Процес збагачення паливно-енергетичних корисних копалин полягає в 

наступному (рис. 1). Гірничу масу подають в завантажувальний бункер 1, з 

якого вона поступає по шматкам (за допомогою шнекового живильника) на 

риштак скребкового конвеєра 3 між скребками 2. Скребок розташовано під 

кутом  , який наближений до кута тертя цінного матеріалу (вугілля) по 

скребку 2. В наслідок перевищення сил реакції від взаємодії шматків цінного 

компоненту 4 і шматків породи 5 з скребком 3 над силами тертя , за умови  , 

відбувається рух кусків з меншим значенням коефіцієнта тертя   відносно 

скребків 3. Розділені по ширині риштака шматки породи 5 і цінного 

компоненту 4 при розвантаженні потрапляють в розвантажувальні бункери 

цінного компоненту і породи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 1. Схема способу збагачення паливно-енергетичних корисних 

копалин 

1 – завантажувальний бункер гірничої маси; 2 - скребок; 3 – риштак 

скребкового конвеєра; 4 - куски цінного компоненту; 5 – куски породи; 6, 7 – 

розвантажувальні бункери цінного компоненту і породи. 

 

Дана технологія може покращити наступні потенційно небезпечні 

фактори: 

1.Повітря робочої зони. 

Зміст кисню в повітрі виробок, у яких знаходяться чи можуть 

знаходитися люди, повинно складати не менше 20%  (по обсязі).  Відповідно 

до існуючого законодавства і ДСТ 12.1.005-88 (ССБТ. Повітря робочої зони. 

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги) вміст шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, а 

їхня кількість повинна контролюватися систематично.  

 Повітря в діючих підземних виробках не повинно містити шкідливих 

газів, більше меж допустимих концентрації. 

Таблиця 1 

Шкідливі гази (пари) Межі допустимих концентрацій 

По об‘єму, % мг/м
3
 

Оксид вуглецю 0,0017 20 

Оксид азоту 0,0026 5 

Сірчаний ангідрид 0,00038 10 

Сірководень 0,00071 10 

Формальдегід 0,00004 0,5 

Аміак 0,0025 20 

 

2. Шум 

Як фізичне явище – це сукупність звуків різної частоти і інтенсивності. 

Людське вухо здатне сприймати звукові коливання на частотах від 20 Гц  до 

20 кГц. 

 Методи боротьби із шумом: 

2 
1 

5 4 3 

6 

7 
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- для зменшення шуму при роботі комбайнів застосовують кожух – 

глушитель і малошумні штанги; 

- своєчасний ремонт устаткування; 

- використання звуковбирних матеріалів. 

 

      3.Вібрація.         

Для обмеження загальної вібрації на робочих місцях машиністів 

комбайнів, породонавантажувальних машин потрібна віброізоляція сидінь, 

шарнірне кріплення, гумово-пружні амортизатори, м'яка оббивка. Робітники, 

що обслуговують машини і механізми, що генерують підвищений рівень 

вібрації, забезпечуються спеціальними віброзахисними рукавицями і взуттям 

на віброгасячій підошві. 

 

 Таблиця 2 

Вид 

вібрації 

Категорії вібрації 

(тип машин и обладнання) 

Рівні вібрації, дБ 

Вібро-

прискорення 

Вібро-

швидкість 

Локальна Відбійні молотки, свердла, 

перфоратори 

126 112 

Загальна 

 

Транспортна (самохідний шахтний 

транспорт) 

112 96 

Транспортно-технологична (гірничі 

комбайни, шахтні  навантажувальні 

машині, самохідні бурильні 

установки) 

 

109 

 

101 

Технологічна (насоси, вентилятори, 

підйомні машини, компресори  і 

т.д.) 

100 92 

  

4.Протипожежний захист на дільниці. 

      Водопостачання дільниці здійснюється дільничним 

протипожежнозрошувальним трубопроводом діаметром 100 мм, який 

приєднаний до загального шахтного магістрального трубопроводу. На всіх 

відгалуженнях дільничного трубопроводу, а також через кожні 400 м 

встановлені засувки. 

      Пожежні крани встановлюються на трубопроводі в наступних 

місцях: 

 коло кожного розгалуження гірничих виробок  

 в виробках з стрічковими конвеєрами через кожні 50 м 

 в 10 м в обидві сторони від приводних головок стрічкових конвеєрів  

 не далі 20м від сполучень лави з виїмковими штреками. 

Пожежні рукава довжиною 20 м з пожежними стволами в спец. Ящиках 

розташовуються в наступних місцях: 
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 вздовж стрічкових конвеєрів через кожні 50 м 

 коло приводних головок стрічкових конвеєрів з обох сторін не далі 

10м 

Первинні засоби пожежогасіння (2 вогнегасники, ящик з піском вміст. 

0,2 м
3
 і лопата) встановлюються зі сторони надходження повітря в наступних 

місцях: 

 коло всіх механізмів і розподільчих пунктів 

 коло приводних головок стрічкових конвеєрів і через кожні 100 м по 

довжині конвеєра. 

Ділянки виробки в місцях встановлення приводних головок стрічкових 

конвеєрів і на відстані 5 м в обидві сторони від головок повинні бути 

закріплені негорючим кріпленням. Крім цього приводні головки стрічкових 

конвеєрів обладнуються водяними завісами, котрі автоматично включаються 

при виникненні пожежі. 

Висновки 

Всі розглянуті вище заходи та засоби безпечної експлуатації повинні 

бути враховані при роботі у шахті. Необхідно пам‗ятати про важливість 

охорони праці, впровадження способів досягнення мінімального впливу на 

організм людини шкідливих та небезпечних факторів середовища видобутку. 
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БЕЗПЕЧНІ СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Дударчук Д., студент (гр. ОТ-31, ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Впровадження заходів з енергозбереження передбачає розробку 

безпечних способів їх реалізації. Найефективнішим і найпоширеним способом 

збереження тепла у будинках є утеплення стін теплоізолювальними 

матеріалами. Товщина шару утеплювача вибирається відповідно до 

розрахунків. Алгоритм розрахунку має таку послідовність: 

1. Під час енергетичного аудиту визначають термічний опір стін за 

формулою: 
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де δ – товщина шару матеріалу; λ – теплопровідність матеріалу; α1 – коефіцієнт 

тепловіддачі з внутрішнього боку будівлі; α2 – коефіцієнт тепловіддачі з 

зовнішнього боку будівлі. 

2. Розрахункове значення теплового опору порівнюють з нормативним, яке 

становить 2 о3,3(м С) ВтNR   . 

3. У разі, якщо розрахункове значення менш за нормативне, мінімально 

допустиму товщину δmin утеплювача розраховують за формулою: 
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де λ – теплопровідність теплоізолювального матеріалу. 

 

Нині випускають велику кількість різновидів теплоізолювальних 

матеріалів, зокрема: пінополістирольні вироби, мінеральна вата, коркові 

утеплювачі, ековата, тепла штукатурка. Хоча за ефективністю такі матеріали 

мають майже однакові показники та вартості їх суттєво відрізняються. 

Найбільш поширеними у використанні є пінополістирол та мінеральна вата. 

Враховуючи високий рівень пожежної небезпеки, яку створює пінополістирол, 

автор вважає за доцільно розглянути використання базальтової мінеральної 

вати фірми Rockwool густиною 135 кг/м
3
, завтовшки від 3 до 10 см, 

теплопровідність якої становить 2 о0,039 Вт (м С)    

Мінеральною ватою називається волокнистий матеріал для теплоізоляції 

на синтетичній основі. Для її виготовлення використовують базальтові 

мінерали. Вагомою вадою такого матеріалу є канцерогенні фракції та наявність 

фенол формальдегідної смоли. Внаслідок цього вата виділяє формальдегід та 

пил, які можуть становити небезпеку для здоров'я працівників. Це зумовлює 
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розробку певного переліку запобіжних заходів, які обмежують вплив 

шкідливих виробничих чинників під час контактів з таким матеріалом. 

Під час монтажу мінеральної вати у нормативних документах [1] 

передбачено такі основні заходи: 

– утеплення виконувати тільки назовні;  

– нарізати вату потрібно до виконання робіт з використанням 

спеціального обладнання; 

– працівник виконує роботи у захисному комплекті засобів 

індивідуального захисту.  

Виконані дослідження показали, що комплект повинен складатися з: 

відповідного до сезону захисного одягу, бавовняних і шкіряних рукавичок, 

захисних окуляр, каски загального призначення, протипилового респіратору та 

захисного взуття на гумовій основі. Враховуючи обмежену тривалість робіт на 

одному об‘єкті доцільно застосовувати захисний одяг і протипиловий 

респіратор разового використання. Такі засоби індивідуального захисту 

використовують до першого механічного ушкодження (одяг) або забруднення 

(респіратор). Такі засоби мають широке розповсюдження в Європейських 

фірмах [2]. 

Падіння з висоти – найпоширеніший вид травмування під час виконання 

монтажних робіт з утеплення стін [3]. Тяжкість травмування головним чином 

пов'язана з висотою падіння, що підтверджується статистичними даними. Так, 

падіння з висоти більш як дев‘ять метрів у 36 відсотках закінчується 

смертельним результатом, з висоти 7…9 метрів – до 20 %, 4…6 метрів – до 22 

%, 2…3 метрів – до 8 %, менш як 2 метри – 2 %. Тому  під час робіт на висоті 

більш як 1,3 м обов‘язковим є використання запобіжного пояса. 

На будівельних ділянках роботи виконують із застосуванням 

електроінструменту. Живлення електроінструменту забезпечують з автономних 

електричних джерел напругою 12 В або 36 В або електроінструмент має 

акумуляторні батареї. Електроізоляцію інструменту потрібно перевіряти один 

раз на шість місяців.  

Ліси, підмости та інші пристосування для виконання робіт на висоті 

виготовляють за типовими проектами та вони перебувають на інвентарному 

обліку організації, яка має ліцензію на виконання такого виду робіт. Для 

забезпечення міцності стійки лісів за всією висотою їх прикріпляють до 

стаціонарних частин будівлі або конструкції. Ні в якому разі не допускається 

виконання робіт з електроінструментом з приставних драбин. 

Висновки та рекомендації. Впровадження енергозберігаючих технологій 

потребує пильної уваги до розробки відповідних безпечних методів їх 

реалізації. Засоби індивідуального захисту на українських підприємствах 

великою мірою визначають рівень захисту працівників. 
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ПРОБЛЕМА ЗАСТРІЛОСТІ МЕТОДІВ ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕКИ НА 

ВОДОЙМАХ 

Зацарний В.В., к.т.н., доцент, (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Ельканов Р.Ш., студент (гр. ФК-31, ІФФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Курасова М.О., студент (гр. ФК-31, ІФФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. На даний момент в нашій країні існує очевидна проблема   

інформування людей про джерела небезпек, можливі наслідки та шляхи 

уникнення цих небезпек на воді. Не зважаючи на те, що існує велика кількість 

нових методів поширення інформації, в Україні застосовуються застарілі, ті, що 

використовувались ще за радянських часів. Більшість навчальних посібників та 

підручників зупиняється на таких моментах як надання першої допомоги при 

утопленні[1], не розглядаючи питання уникнення цієї небезпеки.  

Основні шляхи пропаганди в області безпеки життєдіяльності. 

Пропаганда в області безпеки життєдіяльності застосовується для поширення 

інформації, ідей, даних про останні новини та досягнення науки і техніки в 

зазначеній галузі для формування знань і уявлень. За допомогою цих чинників 

здійснюється вплив на життєву позицію, поведінку в різних ситуаціях людини, 

соціальних груп, суспільства.  

Пропаганда буває :   

  усна;  

  друкована;  

  наочна; 

  через засоби масової інформації.  

Усна – проводиться за допомогою публічних виступів лекторів та 

пропагандистів перед різними аудиторіями, спілкуванням на семінарах та 

форумах. 

Друкована – здійснюється шляхом освітлення в  різних виданнях подій, 

виступів фахівців в області безпеки життєдіяльності, а також друк пам'яток, 

посібників та брошур з правилами поведінки в небезпечних  умовах. 

Наочна пропаганда знаходить своє вираження в організації стаціонарних 

і пересувних виставок, обладнанні кімнат, класів, музеїв, куточків, стендів з 

фотографіями рятувальників, пожежників тощо. 

Інформування населення через засоби масової інформації здійснюється 

шляхом освітлення останніх новин, буднів та героїчних вчинків рятувальників,  

через телемовлення, радіомовлення тощо [2]. 

За даними  центру з контролю та моніторингу захворювань 

[3] під  наглядом Держсанепідслужби України  знаходиться 193 пляжі в 

курортних регіонах країни (з них 154 на морському узбережжі (79,8 %) і 39 - на 

річках і озерах). Інфекціоністи беруть проби води щотижня, адже під час спеки 

у воді значно збільшується популяція небезпечних бактерій і вірусів. Кожного 

року санепідслужба зменшує список місць, де дозволено купання. Проте значно 

більшу небезпеку становлять нелегальні місця купання. Багато людей вважають 
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пляжем будь-яке місце на березі водойми. Офіційні пляжі перевіряються на 

небезпеку перед відкриттям та під час сезону, а стан води в нелегальних місцях 

не перевіряється, через що люди опиняються повністю незахищеними перед 

небезпеками, що становлять забруднення води та підводний рельєф.  

Нажаль за роки незалежності України методи інформування в області 

безпеки життєдіяльності майже не модернізувалися. Тому  більшість з них не 

сприймаються населенням. Також значно ускладнює проблему брак законів, 

нестача необхідної кількості спеціалістів, і обмаль грошей. Через це, за даними 

ДСНС України, станом на кінець купального сезону 2016 року [4] на водоймах 

України загинуло 1008 чоловік, з них 84 дитини, що набагато перевищує 

кількість загиблих на водоймах за 2014 рік [4]. Цей факт свідчить про погане 

обладнання пляжів знаками застереження, інформувальними стендами, малу 

кількість рятувальників,  недостатню кількість спорядження та предметів, що 

вказують на небезпечний рельєф дна. Все це призводить до того, що кожного 

року кількість загиблих на воді значно зростає. Велика кількість дітей загиблих 

на воді говорить про недостатній рівень інформованості їх батьків про 

небезпеку, низьку культуру поводження на водоймах тощо. 

Методи вирішення проблеми застарілості методів пропаганди в област

і   безпеки на водоймах 

Культура може формуватися під час навчання, виховання і підготовки як 

морально, так і психологічно. При цьому застосовують всі традиційні способи і 

сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології. 

Традиційні способи: 

 вплив на учнів за допомогою педагогів 

 вплив з використанням навчально-наочних посібників, технічних 

засобів навчання.  

Всі ці технології гарно відпрацьовані на практиці, але не цілком дієві в 

сучасних умовах. Інформаційно–телекомунікаційні технології, 

що існують в наш час, є набагато ефективнішими. При використанні даних техн

о-логій можна надавати інформацію у вигляді мультимедійних продуктів, 

навчальних і ігрових комп'ютерних програм, відеороликів, інформаційних 

повідомлень, електронних плакатів. Якісна візуалізація, звуковий супровід, 

професійна дикторське озвучення та мультимедійне зображення інформації – 

все це допомагає викликати інтерес, підготувати людей до можливої небезпеки, 

показати шляхи її уникнення, комплексно вливає на органи чуття людини, 

емоційний стан та підсвідомо впливає на мотивацію вчинків.   

Крім того, через демонстрацію людині негативної інформації про 

невідворотні жахи сучасного світу з використанням саме цих технологій є 

можливість навчити людей об'єктивно оцінювати рівень і характер загроз і 

небезпек, аналізувати можливі наслідки. Як показує досвід західноєвропейськи

х країн і США впровадження розглянутих технологій дозволяє скоротити 

кількість безповоротних і санітарних втрат серед населення під час небезпеки 

за рахунок покращення рівня культури, обізнаності в питаннях безпеки 

життєдіяльності.    
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Як показує особистий досвід одного з авторів, станом на 2014 рік в США 

широко використовувались новітні засоби пропаганди безпеки життєдіяльності 

на водоймах, а традиційні способи, серед яких значний інтерес становить 

використання  різноманітних знаків, постійно оновлювались та перебували в  

належному стані. (рис.1). Верхній ряд цього малюнка становлять дозвільні та 

заборонюючі знаки, а нижній ряд повідомляє про значення сигналів 

рятувальника (небезпечний вид медуз у воді, рятувальник знаходиться на 

посту, купання дозволено в діапазоні 200 метрів, купання заборонено, акули у 

воді).  

 
Рис.1. Приклад стендів, що використовуються в США для застереження 

населення від небезпеки  

 

Цікаву систему сповіщень про небезпеку становлять сигнальні прапори, 

що гарно розрізняються. Прапорці, наведені на малюнку (рис.2), мають такі 

значення: 1 – доступ до води заборонений; 2 – купання заборонене, великий 

рівень небезпеки; 3 – увага, середній рівень небезпеки; 4 – безпечне купання; 5 

– небезпеку становлять морські тварини; 6 – область, що контролюється 

рятувальником; 7 – область для занять з серфінгу, купання заборонене; 8 – 

знаходження човнів заборонено на даній території; 9 – територія на якій 

займаються дайвінгом; 10 – флюгер.               
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                     Рис. 2. Застереження про небезпеку прапорцями 

  

В той самий час рятувальники оснащені всім необхідним для 

своєчасного виявлення постраждалого і надання першої допомоги (рис.3).  

 
Рис. 3. Спорядження, що використовується для доставки постраждалих на берег 

 

Застосування нових інформаційно –телекомунікаційних технологій 

разом з традиційними забезпечило значно менший рівень потопельників у 

США в порівнянні з Україною. В різних частинах США купальний сезон триває 
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по різному, в той час як у штаті Вірджинія він триває з червня до середини 

вересня, то у штаті Флорида він триває цілий рік. Таким чином, при населенні 

приблизно 325 млн., кількість людей, що втонуло в США впродовж купального 

сезону 2016 року, становить приблизно 7000 осіб, хоча було врятовано більше 

13000 осіб. Близько чверті людей, що втонули в США, загинули в басейнах, 

розташованих в приватних будинках [5] тобто в громадських басейнах загинуло 

5300. Таким чином ризик втонути у США становить 1,63*10
-5

, в той час, коли в 

Україні цей показник становить2,34*10
-5

. 

Висновки 

 Показано шляхи модернізації застарілих засобів пропаганди в області 

безпеки на водоймах. Зазначено, що нові методи пропаганди, як інформаційно-

телекомунікаційні технології є набагато ефективнішими ніж традиційні. 

Показано, що за допомогою мультимедійної візуалізації і демонстрації 

інформації  можна легко продемонструвати можливі сюжети небезпеки та 

шляхи ії уникнення. Також показано сучасні засоби пропаганди безпеки на 

водоймах, які наразі широко застосовуються в США. 
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ПРОБЛЕМА ВИВОЗУ ВІДХОДІВ У КРАЇНІ: ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ, 

ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ 

Зацарний В.В., к.т.н., доцент, (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Курасова М.О., студент (гр. ФК-31, ІФФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Ельканов Р.Ш., студент (гр. ФК-31, ІФФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Наша країна потерпає від глобального забруднення вже досить 

давно і з кожним роком ця проблема тільки загострюється. Україна відноситься 

до країн з найбільш високими показниками утворення та накопичення відходів. 

Полігони та звалища України потерпають від близько 1 млрд куб. метрів сміття. 

Щорічно додатково утворюється 700-720 млн тонн відходів. Загальна маса 

накопичених на території України відходів у поверхневих сховищах перевищує 

25 млрд т, що в розрахунку на 1 кв. км площі становить 

близько 40 тис. тонн [1]. 

Ліквідація сміття на звалища – це остання та крайня міра, яку можна 

застосувати по відношенню до відходів тільки тоді, коли інший спосіб 

вирішення питання жодним чином не може бути здійснений, бо як всім відомо 

саме таке вирішення питання має найбільш згубний вплив на навколишнє 

середовище.  

Предмет дослідження. Перевантаження полігонів відходами та 

альтернативні методи вирішення питань сміттєзвалищ.  

Аналіз публікації. В Україні зберігається тенденція збільшення обсягу 

відходів різного класу небезпеки, вивезених на полігони. Небезпека відходів 

визначається відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо 

поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки 

для здоров'я населення".  

Різні підприємства України щороку утворюють близько 100 млн т. 

токсичних відходів, з яких 3 млн т. мають найбільш шкідливий клас небезпеки. 

Токсичні складові звалищ забруднюють не тільки ґрунт та повітря, а ще й можу

ть крізь землю потрапляти у підземні та поверхневі води, тим самим впливаючи

на здоров‘я людини.              

На даний момент в нашій країні ще не засновано заводу по переробці 

токсичних промислових відходів чи спеціалізованих полігонів для їхнього 

поховання. Ускладнення проблеми відбувається через такі причини: 

 відсутність організованої системи обліку збирання, перероблення та 

поховання відходів, насамперед, токсичних; 

 немає ефективного контролю матеріального балансу виробництва; 

 не відбувається періодичного моніторингу на всіх етапах життєвого 

циклу відходів; 

 не обрано ефективної стратегії поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ) з екологічної та економічної точки зору. 

Основні порушення на полігонах : 

 несвоєчасне ущільнення відходів та їх ізоляція ґрунтом, 
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 неприйняття мір, що перешкоджають виникненню пожеж на звалищах, 

 відсутність системи збору й очищення фільтрату. 

З метою покращення становища з відходами в країні Кабінетом Міністрів 

України 15 квітня 2015 року було схвалено плани імплементації актів 

законодавства ЄС у сфері довкілля. Одним із завдань Угоди про асоціацію з 

Європейським союзом є запровадження в Україні європейських стандартів та 

норм у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Зокрема, схвалено плани стосовно імплементації таких актів законодавства ЄС, 

наприклад, як: про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, 

пов‘язаних з навколишнім природним середовищем (Директива 2003/35/ЄC) 

[2,3]. 

Виходячи з цього експерт з питань екологічної політики висловила свою 

думку на тему: «Що має змінити Україна з огляду на досягнення в питанні 

знищення відходів країн Західної Європи (ЄС) та Сполучених Штатів Америки 

(США)», в своїй роботі [4]. 

В статті була запропонована чітка ієрархія пріоритетів поводження з 

відходами, приблизно таким чином як це реалізовано в країнах Заходу: 

 запобігання; 

 підготовка до повторного використання; 

 переробка; 

 інший тип утилізації, наприклад - для відновлення енергії; 

 ліквідація (видалення на 

звалища)  

Така чітка структуризація – головна новація, якої в майбутньому повинна 

буде дотримуватися Україна. На жаль наразі, як показано на наведеному нижче 

малюнку, в Україні існує цілком протилежна система [4]. 

 Протягом останніх трьох десятиліть в США реалізується 

загальнонаціональна програма «RRR - Reduce, Reuse and Recycle» («Зменшити 

споживання. Використовувати знову. Переробити»). Відповідно до неї, до кінця 

2020 року в країні планують домогтися переробки 20 млн тонн сміття на рік і 

зменшити кількість звалищ [5]. 
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1. Заходи із запобігання утворенню відходів мають на меті розірвати 

зв'язок між економічним зростанням та екологічними наслідками. 

На даному етапі найбільшу увагу треба звернути на заохочення створення 

підприємствами таких продуктів, які б мали менший вплив на довкілля та були 

багаторазового використання, тобто не залежно від того перетворився продукт 

на відхід чи ні, він мав змогу на безпечну переробку в навколишньому 

середовищі. 

Заходами заохочення можуть бути економічні стимули (пільги, 

спеціальне оподаткування). 

В Україні такий спосіб стимулювання не прийнятий на 

загальнодержавному рівні, просвітницькою кампанією переважно займаються 

екологічні організації та громадські активісти. 

Практика ЄС та США: прагнучи скоротити кількість полігонів для 

поховання сміття, держава активно підтримує ті підприємства, які займаються 

переробкою відходів. У Штатах працюють понад 550 сміттєпереробних заводів, 

і все частіше на ринку США можна побачити товари, зроблені з їхньої 

продукції, в магазинах продають речі в упаковці з вторсировини, з макулатури 

виготовляють листівки, сумки, серветки, зошити. 

2. Підготовка до повторного використання дає змогу речам, які через 

непотрібність раніше ми просто викидали, отримати друге життя або в якомусь 

новому вигляді або просто за потреби в них інших людей. 

В Україні є спроби небайдужих давати речам друге життя. Зазвичай це 

окремі організації, які являються благодійними або мають зацікавленість в 

переробці якогось із відходів, але це не в такому обсязі, яке мало б бути за 

підтримки держави. 

Практика ЄС та США: скло переробляють в будівельні компоненти: в 

Лас-Вегасі, наприклад, відкрили найбільший будинок на території в 9150 

квадратних метрів, побудований з півмільйона перероблених скляних пивних 

пляшок.  

Іноді біля магазинів встановлюють ще й баки для старого одягу і взуття – 

зібрані таким чином речі потім передають нужденним. Є і спеціальні пункти 

приймання старих речей, куди можна віддати непотрібну кофту або джинси. 

Також в магазинах - найчастіше в тих, що торгують побутовою технікою - 

стоять спеціальні контейнери, куди можна принести старі батарейки. 

3. Суспільству вже давно відомо як можна вторинно використовувати 

різні види відходів, а саме переробляти метал, скло, папір, пластик. Така 

переробка дає змогу заощаджувати сировину та тим самим зменшити 

забруднення довкілля. Ні для кого не секрет, що набагато вигідніше 

використовувати металобрухт для виготовлення нових матеріалів, аніж купляти 

чистими ті компоненти, які потрібні для його створення. 

В деяких містах України таке практикується і вже є для нас досягненням. 

Практика ЄС та США:  

- у магазинах США встановлені автомати з приймання пляшок і банок. 

Багато хто цим користуються, оскільки в США використовують систему 
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депозитів. Вона передбачає, що при покупці товарів у тарі, яку можна 

переробити, певна сума (близько 10 центів) вже включена у вартість товару в 

якості застави. Здавши цю банку або пляшку, можна повернути собі гроші. 

Крім того, тут функціонують заводи по утилізації того сміття, яке не 

можна розсортувати. Один з таких заводів за спеціальною технологією 

перетворює побутові відходи в зріджений газ, який надалі застосовується в 

якості палива для легкових і вантажних автомобілів - в день виходить 13 м³ 

скрапленого газу. 

- Швейцарія на повторну переробку відправляє 90% склотари та 

алюмінієвих банок.  

4. Якщо є причина по якій є недоцільним для відходів застосовувати 

метод переробки, то є сенс звернутися до утилізації сміття та добування з цього 

сміття енергії собі на користь.     

В Києві та Дніпрі працює декілька сміттєспалювальних заводів, але вони 

вже є застарілі та становлять небезпеку для навколишнього середовища своїми 

викидами в атмосферу. Більш новітні заводи не працюють на повну силу через 

тарифи на переробку, тому країні вигідніше складати відходи на звалищах та 

полігонах. 

Практика ЄС та США: 

- В Європі спалюють 20-25% обсягу міських відходів, в Японії — близько 

65%, в США — близько 15%. 

- У США з існуючих звалищ місцева влада намагаються отримати вигоду: 

на деяких з них, в основному на Середньому Заході та в Каліфорнії, збирають і 

утилізують на звалищах газ. Метан, що виділяється при гнитті, має сильний 

парниковий ефект, а використання його в якості палива допомагає отримати 

фінансову вигоду і мінімізувати викиди СН4 в атмосферу. 

5. Ще на початку було сказано про те, що собою представляє ліквідація 

сміття, що це остання та крайня міра яку можна застосувати по відношенню до 

відходів тільки тоді коли інший спосіб вирішення питання жодним чином не 

може бути здійснений, та про те яку вона несе за собою шкоду довкіллю. На 

жаль саме такий метод став основним стосовно відходів в нашій країні. В 

Україні бували спроби змінити дане становище, але це було зроблено не так 

масово як повинно, тому кардинальних змін не спостерігалось. 

Висновки 

Підсумовуючи все що, було сказано, та усвідомлюючи наше становище, 

головне зрозуміти те, що все можна змінити, звісно ж докладаючи найбільших 

зусиль як зі сторони держави так і з боку самої нації. Українці спроможні на те 

щоб покращити стан навколишнього середовища, з яким невід‘ємно пов‘язане 

їх здоров‘я та життя в цілому, тим паче для цього не потрібно щось 

придумувати. На своєму прикладі інші країни показали нам те, як зміни у 

ставленні до відходів вплинули на їх стан і кардинально покращили всім життя.  
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Задко К. В., ст. (гр. УК-42, ФММ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Сучасне навколишнє середовище приховує у собі велику кількість 

небезпек, особливо це стосується дітей та підлітків, адже вони найменш 

захищені та найбільше піддаються впливу. Зараз проблемою великої кількості 

родин є Інтернет залежність у підлітків. Саме підлітки є групою ризику, адже 

маленькі діти більше піддаюся впливу батьків та рідних, які захищають та 

оберігають їх. У підлітковому віці батьки відходять на задній план, увага 

зміщується на однолітків. Соціальні мережі дають підлітку ілюзію, що у нього 

багато друзів. Тому важливо вчасно встигнути помітити надмірне захоплення 

дитини ресурсами глобальної мережі. 

За допомогою Інтернету підлітки задовольняють свої базові потреби: 

– соціальні – у спілкуванні, любові, визнанні; 

– пов‘язані з недостатнім розвитком особистості – у пізнанні, розумінні, 

самореалізації. 

Попри й усе розмаїття активності користувачів Інтернету, можна назвати 

три основні види, своєї діяльності: пізнавальну, ігрову та комунікативну. 

Будь-яке досягнення прогресу несе у собі деяку звичку, а також 

небажання відмовитися від переваг, яке воно надає. Одним з таких досягнень 

став саме Інтернет, поряд із великою кількістю переваг, які з‘явилися завдяки 

ньому існує ще більша кількість негативних тенденцій. 

Інтернет залежність провокують проблеми в сім‘ї, брак уваги, турботи і 

любові з боку батьків. До неї схильні підлітки, які відчувають себе впевненіше, 

якщо не бачать співрозмовника, емоційно слабкі, схильні до психічної 

неврівноваженості. 

Надмірне захоплення Інтернетом і комп‘ютерними іграми поступово 

порушує фізичний та інтелектуальний розвиток підлітка. Інтернет залежність 

дітей може перемістити їх свідомість до он-лайн мережі. Це спотворює 

реальність, підліток сприймає себе повністю ототожнюючи із образом в он-

лайн іграх. Це має дуже пагубні наслідки для несформованої підліткової 

свідомості [1]. 

Залежність у підлітків від глобальної мережі може приймати наступні 

форми: 

– віртуальні знайомства – шукаючи та спілкуючись із друзями в 

Інтернеті, втрачаються зв‘язки із реальним світом, а також можливість 

розвивати стосунки у звичайному житті; 

– ігрова залежність – різні ігри різноманітних жанрів та їх доступність 

дозволяє підлітку із захопленням проводити перед монітором добу 

безперервно. Стійка залежність від ігор може поглинути не тільки час на 

соціально активне життя, але навіть час, необхідний на елементарний догляд за 

собою: харчування, зовнішній вигляд, відпочинок, природні потреби. У світі 
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відомо багато випадків смертей за комп‘ютером з-за надмірного виснаження в 

результаті тривалих ігор; 

– web-серфінг – безглузде переміщення від одного ресурсу на інший, 

залежні сприймають це як елемент самозаспокоєння. 

Наразі у соціальних мережах з‘явилася гра, яка розвиває у підлітків культ 

суїциду. Групу ризику складають діти віком від 10 до 17 років. Їх заволікають 

різноманітними обіцянками. Потім шляхом психологічного впливу та погроз 

підлітків доводять до самогубства. Контакт відбувається через мережі 

ВКонтакті та Skype. Суть даної гри у тому, що треба пройти декілька етапів, 

починаючи з чогось незначного, наприклад зробити селфі, з кожним наступним 

етапом завдання стають все гіршими: щось вкрасти, нанести собі тілесні 

ушкодження. Потім організатори поступово збирають особисту інформацію 

про гравців, таку як телефон, особиста адреса і починають повністю 

контролювати дитину 24 години на добу. 

Зрозуміти, що підліток потрапив «на гачок» можна по наступним записам 

у соцмережах: #хочувигру,  #Тихий_дом, #Морекитов, #F58, #F57, #d28, також 

можуть розміщатися музика, картинки та вірші депресивного змісту. Ще одним 

сигналом про залежність дитини є її поведінка: простежується недостатність 

сну, з четвертої до п‘ятої години ранку сидить за комп‘ютером, на тілі можуть 

з‘явитися рани, порізи, синяки невідомого походження. Дитина проводить за 

комп‘ютером все більше часу, змінюється режим її сну та поведінка загалом. 

Тим часом гра наповнюється фото та відео про суїцид, рекламуючи його 

як єдиний спосіб вирішення усіх проблем. Поступово, під час виконання 

завдань, що стосуються нанесення собі тілесних ушкоджень, виникає апатія, 

бажання жити стає все меншим. Останній етап гри – самогубство, яке до того ж 

треба знімати на відео, і яке пізніше може використовуватися як матеріал для 

гри інших дітей. 

На мою думку, проблема Інтернет залежності ще більш глобальна: 

сучасні комп‘ютерні ігри настільки захоплюють дітей, що вони втрачають 

відчуття реальності, а також основні інстинкти, такі як самозахист. В грі у будь-

яку хвилину можна зберегтися, відновитися, відмінити дію. Плутаючи гру та 

реальність дитина втрачає інстинкт самозбереження, її поведінка у кризових 

ситуаціях може стати неадекватною, скопійованою з гри [2]. На підсвідомому 

рівні навіть можливі бажання виникнення таких ситуацій, як війна, стихійні 

лиха, терористичні акти, для того щоб відчути себе героєм гри, стати 

всемогутнім. 

Інтернет залежність сприяє формуванню у підлітка ряду психологічних 

проблем: 

– конфліктну поведінку; 

– хронічні депресії; 

– перевагу віртуального простору перед реальним життям; 

– труднощі адаптації в соціумі; 

– втрату здатності контролювати час перебування за комп‘ютером; 
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– виникнення почуття дискомфорту при відсутності можливості 

користування Інтернетом. 

Використовуючи Інтернет, підліток замість прагнення «думати» і 

«вчити» вважає за краще «шукати». Багато дітей відкрито визнають, що дуже 

часто відвідують заборонені батьками сайти. При цьому у них виникає ілюзія 

вседозволеності і безкарності. Це спонукає порушувати права людини, а ілюзія 

безкарності може виявитися пасткою і мати серйозні наслідки в реальному 

житті – відбувається девальвація моральності. 

Отже, з раннього віку слід слідкувати за поведінкою дитини, привчати до 

основ грамотного використання ПК та мережі Інтернет. Якщо вже були 

помічені певні симптоми залежності можна звернутися за допомогою до 

психотерапевтів які допоможуть у вирішенні даної проблеми. 

Для позбавлення підлітка від Інтернет залежності батькам необхідно: 

– бути підлітку другом і помічником у подоланні пристрасті; 

– м‘яко навчати підлітка новим способам подолання труднощів, 

кризових ситуацій; 

– роз‘яснювати способи контролю за своїм емоційним станом; 

– вчити спілкуванню, ефективним комунікаціям з однолітками, що 

вимагає деякого занурення в середовище сучасної молоді; 

– навчати тайм-менеджменту або ефективному управлінню своїм часом. 

Але щоб не допустити виникнення подібної ситуації слід намагатися 

заохотити дитину до активного способу життя, спільного відпочинку, 

пояснювати небезпеку зайвого захоплення комп‘ютером [3]. 

Потрібно більше спілкуватись з дитиною, мати уявлення про цікаві для 

неї теми для розмов, проявляти щирий інтерес до її захоплень, урізноманітнити 

дозвілля. Якщо заохотити підлітка тим, що для вас самих цікаво: спорт, музика, 

мистецтво, ваше хобі – це більше зблизить вас, підніме ваш авторитет та 

відволіче вашу дитину від зайвого проводження часу за комп‘ютером. 

Наразі ця проблема стоїть настільки гостро і набирає таких масштабів, що 

вже потребує вирішення на всесвітньому рівні. Адже лише спільними 

зусиллями можна обмежити вплив глобальної мережі на дітей. Також це 

залежить від кожного з нас, виховуючи дітей треба виховувати в них і культуру 

користування мережею Інтернет. 

 

Література 

 

1. Бабаєва Ю.Д., Войскунский А.Є., Смислова О.В. Інтернет: вплив на 

особистість. – Москва: Можайск-Терра, 2000. – 431 с. 

2. Войскунский А.Є. Актуальні проблеми залежність від Інтернету // 

Психологічний журнал. 2004. Т.25. № 1. с. 90-100. 

3. Єгоров О.Ю., Кузнєцова М., Петрова Є. Особливості особистості 

підлітків з Інтернет залежністю // Питання психічного здоров‘я дітей і підлітків. 

2005. Т.5. №2. с. 20-27. 



76 
 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ СВИНЦЕВО - КИСЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ 

НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Майкович І.В., ст. (гр. ЕК-41, ФЕА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Акумуляторні батареї є досить поширеними в нашому повсякденному 

житті. Вони забезпечують постійне живлення приладів, якими ми користуємось 

щодня, починаючи від нашого автомобіля до звичайного смартфону. Хоча 

батареї за своєю природою безпечні при непошкодженому стані, більшість 

типів акумуляторів містить шкідливі хімічні речовини, які можуть викликати 

серозні захворювання у людей. Розуміння небезпеки, яку може спричинити 

акумулятор, може допомогти нам приймати правильні, безпечні для здоров‘я 

рішення, при користуванні та особливо при їх утилізації [1]. 

На сьогоднішній день, найчастіше зустрічається свинцево-кислотний 

акумулятор. Він досить широко застосовується в різноманітних галузях 

електроенергетики як аварійне та резервне джерело живлення енергії, а також 

для зберігання надлишку електроенергії. 

Свинцево-кислотний акумулятор – це хімічне джерело струму, що 

складається з позитивного електрода, активною речовиною якого є двоокис 

свинцю PbO2, і негативного електрода, активною речовиною якого є губчастий 

свинець Pb. Якщо обидва електроди помістити в посудину з електролітом 

(розчин сірчаної кислоти H2SO4 в дистильованій воді), то між електродами 

виникає різниця потенціалів [4]. 

Вплив хімічних речовин, що містяться в батареях може привести до 

проблем зі здоров‘ям, навіть якщо немає безпосереднього фізичного контакту з 

кислотою. Небезпека свинцю для людини визначається його значною 

токсичністю і здатністю накопичуватися в організмі. Найбільший відсоток 

потрапляння свинцю в організм – через споживання продуктів харчування. В 

залежності від країни проживання та вікової групи він коливається від 40 до 

70%. А також свинець може потрапити в організм людини з питною водою, 

атмосферним повітрям, при палінні, при випадковому попаданні в стравохід 

шматочків фарби, що містить свинець [2]. 

Свинцево-кислотні батареї містять сірчану кислоту і велику кількість 

свинцю. Свинець є високотоксичним металом, який спричиняє цілий ряд 

несприятливих наслідків для здоров‘я, особливо у дітей. Частіше проявляється 

у вигляді неврологічних ефектів. Зміни психомоторних реакцій пов‘язують з 

підвищеним надходженням свинцю в організм. Для дітей шкільного віку 

характерною є зміна показника IQ. Вплив свинцю виявляється у змінах рухової 

активності, координації рухів, часу зорової та слухомоторной реакції, 

слухового сприйняття і пам‘яті [3]. 

Особливо слід відзначити, що діти значно легше, ніж дорослі, 

акумулюють свинець і тому відносяться до групи високого ризику щодо 
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свинцевих інтоксикацій. Підвищена чутливість дитини до дії свинцю 

пояснюється такими особливостями дитячого організму, як: 

– існування критичних періодів розвитку нервової, імунної та 

репродуктивної систем в процесі метаболізму, коли чутливість організму до дії 

антропогенних факторів значно підвищується; 

– незрілість ряду ферментних систем, процесів детоксикації та обміну 

речовин, обмеженість функціональних можливостей печінки та нирок; 

– поступове порушення становлення і розвитку імунної системи, що 

призводить до виникнення малих порушень імунної системи, розвитку 

вторинної імунологічної недостатності; 

– інтенсивні процеси формування міжнейронних зв‘язків в мозку. 

Вплив свинцю викликає певні зміни в серцево-судинній системі. 

Патогенез ураження серця при дії свинцю пов‘язують із ураженням 

мітохондрій, зокрема з інгібуванням поглинання іонів кальцію. Вплив 

надмірної кількості свинцю може привести до пошкодження мозку, нирок, 

виникнення погіршення слуху, затримки розвитку та багатьох інших проблем. 

Отруєння свинцем викликає запори, нудоту, нездужання, швидку 

втомлюваність, блідість шкіри, поганий сон, зміну настрою. Характерними 

проявами є: розлади травлення, втрата апетиту, гострі болі в животі зі спазмами 

черевних м‘язів. Призводить до виникнення проблем в роботі центральної 

нервової системи, серцево-судинної системи, репродуктивної системи та інших 

розладів в роботі організму людини. Звичайною є зміна складу крові – від 

ретикулоцитоза, анізоцитозу та микроцитоза до свинцевої анемії [5]. 

Якщо не надано своєчасне, відповідне лікування, а також на пізніх 

стадіях у постраждалих спостерігаються втрата орієнтації, запаморочення, 

головний біль та проблеми із зором. Біля основи ясен можна спостерігати 

специфічне почорніння. Можуть виникати судоми, паралічі, які зазвичай 

проявляються в першу чергу на пальцях та кистях рук. У дітей можуть 

виникати важки пошкодження кори головного мозку, що в свою чергу 

призводить до виникнення таких тяжких наслідків, як сліпота, глухота а інколи 

до летальних випадків. Надлишкова концентрація свинцю у крові в кількості 35 

мг у 100 мл і більше, може призводити до збоїв в роботі  центральної нервової 

системи людини. Свинець переважно накопичується у зубах, кістках, печінці та 

нирках. 

У зв‘язку з тим, що свинець є високотоксичним металом, збирання та 

належна екологічно чиста утилізація свинцево-кислотних батарей та 

акумуляторів є одним із варіантів захисту здоров‘я, збереження працездатності 

та захисту навколишнього середовища. 

Свинець від акумуляторних батарей, розміщених в неекранованих 

звалищах здатен забруднити ґрунтові води. Переробка запобігає викиду свинцю 

в навколишнє середовище, а також дозволяє уникнути використання енергії, 

пов‘язаної з виготовленням свинцю з незайманих ресурсів [4]. 

Отримання вторинного свинцю з використаних свинцево-кислотних 

акумуляторів може бути економічно привабливим рішенням, в залежності від 
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ринкової ціни свинцю. Відновлення свинцю з використаних батарей та 

акумуляторів вимагає значно менше енергії, ніж для виробництва первинного 

свинцю з руди. Переробка також зменшує розсіювання свинцю в 

навколишньому середовищі та зберігає стратегічно цінні мінеральні ресурси 

для майбутніх поколінь. 

У Західній Європі, США та Японії розроблені й ефективно діють системи 

збору та транспортування відпрацьованих свинцево-кислотних батарей та 

акумуляторів на переробні підприємства. У багатьох розвинутих країнах 

прийняті спеціальні законодавчі акти та урядові постанови щодо утилізації. 

Комплекс заходів, що фінансуються головним чином державою, не тільки 

сприяє вирішенню зазначеної екологічної проблеми, але й дозволяє збільшити 

частку вторинного свинцю у загальному балансі виробництва до 60%. 

У розвинутих країнах на сьогоднішній день переробляється понад 90% 

акумуляторного лому, зокрема: 

– у Швеції – понад 98%; 

– у США – не менше 97%; 

– у Німеччині – 95%; 

– в Японії – понад 90%. 

У статті 17 Закону України «Про хімічні джерела струму», читко 

обмовлено, що всі юридичні та фізичні особи зобов‘язані здавати в 

спеціалізовані організації та пункти прийому на утилізацію акумулятори, 

ємність яких складає більше 7А/год, та отримувати ввідні документи про те, що 

акумулятор зданий за всіма законно встановленими правилами. 

Слід зазначити, що утилізація використаних свинцево-кислотних батарей 

не простий процес, який може здійснюватися на малих підприємствах, так як 

рециркуляція свинцево-кислотних батарей вважається одною з найгірших 

забруднюючих галузей у всьому світі. Усі необхідні заходи контролю повинні 

бути вжиті для запобігання негативного впливу на людей та екологію. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ І 

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Панченко А.М., ст. (гр. ЕК-41, ФЕА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Психофізіологічними небезпечними факторами є ті, що мають 

безпосередній вплив як на фізіологію, так і на психологію індивіда. 

В сучасному світі небезпеки психологічного та фізіологічного характеру, 

тобто психофізіологічні небезпеки є причинами єдності чи розладу, балансу чи 

дисгармонії, спокою чи тривоги, успіху чи поразки, морального та фізичного 

благополуччя. На сьогоднішній день немає жодного фактора з класу 

психофізіологічних небезпек, що не впливав би на людину. Не є винятком і 

екзаменаційна сесія у студентів. 

Екзаменаційна сесія – це захід, який проводиться для оцінювання набутих 

студентами знань протягом семестру. Сесія включає в себе заліки та екзамени, 

кількість та дати проведення яких визначаються навчальним планом. Перерва 

між екзаменами, яка необхідна студентам для підготовки, повинна становити не 

менше 3-4 днів, що не завжди відповідає дійсності. 

Розглядаючи екзаменаційну сесію як потенційну небезпеку 

психофізіологічного характеру можна виділити такі можливі наслідки її впливу 

на здоров‘я студентів, як: 

– втома внаслідок недосипання; 

– надмірні розумові навантаження, як наслідок опанування великої 

кількості навчального матеріалу у стислий термін; 

– значні навантаження очей; 

– стрес, як результат надмірних хвилювань [1]. 

Варто зазначити, що прояв цих наслідків залежить від багатьох факторів. 

По перше, велику роль відіграє успішність студента. За болонською 

системою навчання – чим більшу кількість рейтингових балів студент заробить 

протягом семестру, тим меншу кількість балів необхідно набрати на екзамені 

для отримання задовільної оцінки. Студенти з великими вхідними балами 

менше хвилюються перед екзаменами, що не наносить шкоди їх 

психофізіологічному станові. Сильні переживання та тривога можуть призвести 

до виникнення стресу. 

Складність екзаменаційної сесії також є важливим фактором. Отримання 

задовільної оцінки з дисципліни, матеріал якої є тяжким для розуміння і має 

великий обсяг, потребує якісної підготовки студента до екзамену. Під 

підготовкою до екзамену розуміється робота з підручниками та конспектом, а 

також розв‘язування практичних задач. Все це вимагає значної розумової 

діяльності, в наслідок якої може з‘явитися втома та послаблення організму. Такі 

наслідки зазвичай проявляються в студентів середнього рівня успішності. 

При оцінці впливу екзаменаційної сесії на психофізіологічний стан 

необхідно враховувати рік навчання студента. Мною було проведено соціальне 
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опитування, в якому студентам різних курсів потрібно було оцінити вплив 

екзаменаційної сесії на їх власний психологічний та фізіологічний стани. 

Оцінювання відбувалося за десятибальною шкалою, оцінка «1» 

характеризувала стан близький до депресії та хвороби, а максимальна оцінка 

«10» – стан повного здоров‘я. В опитуванні приймало участь по 50 чоловік з 

кожного курсу навчання. На діаграмі 1 зображені результати опитування. 

 

 
Діаграма 1. Вплив екзаменаційної сесії на психологічний та фізіологічний стан 

студентів різних курсів. 

 

Проаналізувавши діаграму можна сказати, що екзаменаційна сесія має 

найбільш негативний вплив саме на студентів 1-го курсу. Це можна пояснити 

незвичністю першокурсників до даного випробування. На студентів 3-го курсу 

сесія має найменш негативний вплив як на фізіологічний так і на психологічний 

стани. Результат студентів 4-го курсу характеризується більш негативним 

впливом екзаменаційного періоду порівняно з третьокурсниками. Причиною 

цього є наявність в четвертокурсників дипломної роботи та фінальних іспитів. 

Слід зазначити, що екзаменаційна сесія більш негативно впливає на 

психологічній стан, ніж на фізіологічний [2]. 

Також відомо, що різні люди на одну ситуацію мають різну психологічну 

реакцію. Вона залежить від стресостійкості особистості. Стресостійкість – це 

комплекс якостей, завдяки яким організм людини реагує на стресові фактори 

адекватно, стримано та спокійно. Її можна вдосконалювати. Для цього існує 

велика кількість різних методик, духовних практик, спеціальних вправ, 

тренувань, психологічних тренінгів [3]. 

Загальні рекомендації для того щоб прийти до згоди зі своїм внутрішнім 

«Я» та підвищити свою стресостійкість: 

– будь-яка проблема має рішення і якщо ви заспокоїтесь то його 

знайдете; 
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– проговорюйте або записуйте те що вас хвилює – це допоможе зняти 

напругу і вам буде легше думати над вирішенням проблеми; 

– у важких для вас ситуаціях не втрачайте впевненості і рішучості; 

– не переймайтеся своїми недоліками, а позбавляйтеся від них, 

розвивайте гідності та підвищуйте самооцінку; 

– намагайтеся у будь-якій ситуації бачити позитивні моменти; 

– посміхайтеся – це знижує рівень стресу; 

– опануйте методику правильного дихання; 

– фізичні навантаження через вироблення ендорфіну нейтралізують 

наслідки стресу; 

– активний відпочинок на природі сприяє швидкому поверненню до 

нормальної фізіологічної активності; 

– пам‘ятайте усі зміни – це частина нашого життя, а вирішені проблеми 

– сходинки особистісного розвитку. 

Для уникнення негативного впливу на психологічне і фізіологічне 

здоров‘я необхідний правильний підхід як до екзаменаційної сесії так і до 

навчання загалом. Перш за все, старанність протягом семестру дасть 

обізнаність в вивченому матеріалі і підготовка до екзаменів не потребуватиме 

значних зусиль. Варто також зазначити, що успішний студент буде впевнений в 

своїх знаннях і не хвилюватиметься. В період підготовки до іспиту, тобто в 

період розумового навантаження важливим є здоровий сон, правильне 

харчування та активний відпочинок. 
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ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБОТИ З ЛАЗЕРНИМИ 

УСТАНОВКАМИ 

Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Пашков Р.А., ст. (гр. ПО-42, ПБФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Лазерні установки у сучасному світі знаходять широке застосування, 

приходячи на зміну застарілим технологіям, виконуючи більш складні і 

високоточні операції, забезпечуючи не тільки високу якість, але й гарну 

продуктивність, а в деяких випадках вони практично унікальні. 

Завдяки властивостям лазерні установки застосовують у: 

– науці – спектроскопічні дослідження різних нелінійних оптичних 

ефектів, вимірювання відстані до Місяця, підвищення якості зображення 

астрономічних об‘єктів, дослідження хімічних реакцій з високою роздільною 

здатністю за часом, надшвидкого управління магнітним станом середовища, 

охолодження кристалів від азотних до гелієвих температур, термоядерний 

синтез, оптичні пінцети для вивчення структури та принципу роботи білків та 

ін.; 

– озброєнні – лазерна зброя, цілевказівники, збройові системи 

наведення, далекоміри, системи виявлення снайперів та ін.; 

– галузях промисловості – геодезія, геологія, будівництво, метеорологія, 

екологічний моніторинг та ін.; 

– в галузях господарювання з технологічною метою: поверхнева лазерна 

обробка (загартування, відпал, очищення, розплавлення для поліпшення якості 

поверхні), отримання поверхневих покриттів, ініціювання поверхневих 

хімічних реакцій, лазерна та газолазерна різка, скрайбрировання пластин з 

кремнію, арсеніду галію та інших матеріалів, маркування й гравірування, та ін.; 

– зв‘язку та інформаційних технологіях – оптоволоконні лінії зв‘язку, 

зберігання інформації на оптичних носіях, лазерні дисплеї та принтери, 

зчитувачі штрих-кодів та ін.; 

– сільському господарстві – біорегуляторна дія когерентного світла для 

передпосівної обробки насіння, досвітки овочевих культур у закритому ґрунті, 

опромінення вегетуючих рослин; 

– медицині – діагностика захворювань, стоматологія, хірургія; 

– культурі – лазерне шоу на концертах і дискотеках, мультимедійні 

демонстрації презентації, в світловому дизайні, лазерні субтитри на 

кіноекранах та ін.; 

– побуті – лазерні указки, далекоміри та ін. 

Однак, незважаючи на величезний потенціал, лазери несуть в собі також 

значну потужність і в результаті неправильного поводження з ними можна 

отримати досить серйозні травми, щоб уникнути цього необхідно знати правила 

використання та основні запобіжні заходи. 

Лазерні установки повинні бути обладнані спеціальними захисними 

пристроями, які перешкоджають поширенню такого лазерного випромінювання 
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на персонал, яке перевищує ДПІ для класу 1, в тому числі й захисні блокування 

для безпечної роботи та його обслуговування. Останні повинні мати функцію 

відключення подачі високої електричної напруги до лазерної установки та його 

функціональним складовим. Випромінювання лазерного потоку навіть при 

випадковому відключенні блокування повинно бути виключено. 

Кожна з частин захисного корпусу, при знятті якого можливий доступ 

робочих безпосередньо до випромінювання лазера з рівнем вище ДПІ для класу 

1, повинна бути оснащена табличкою «Увага! При відкриванні – лазерне 

випромінювання». 

Лазерні установки мають різні класи небезпеки, отже, в залежності від 

цього таблички повинні містити наступну інформацію: 

– у разі, коли лазерний потік не більше ДПІ для класу 2: «Не дивитися в 

пучок»; 

– у разі, коли лазерний потік не більше ДПІ для класу 3А: "Не дивитися 

в пучок і не спостерігати безпосередньо за допомогою оптичних інструментів"; 

– у разі, коли лазерний потік не більше ДПІ для класу 3В: "Уникати 

опромінення пучком"; 

– у разі, коли лазерний потік більше ДПІ для класу 3В: "Уникати 

опромінення очей або шкіри прямим або розсіяним випромінюванням" [1]. 

Пристосування для зменшення небезпеки, яку несуть в собі лазерні 

установки: 

– установки, які відносяться до класів 3А, 3В і 4 повинні бути обладнані 

зоровими і/або звуковими сигналами для оповіщення про небезпеку лазерного 

випромінювання; 

– зорові засоби передачі інформації про лазерну небезпеку необхідно 

розміщувати окремо від інших світлових індикаторів. Такий сигнал повинен 

мати підвищену інтенсивність і/або працювати в режимі переривчастого 

світіння (з частотою світіння 3-5 Гц, тривалістю сигналу більше 0,2 с), а також 

добре проглядатися крізь захисні окуляри персоналу; 

– звукові сигнали повинні бути добре розпізнавані, викликати асоціації 

виключно з лазерним потоком і привертати увагу робітників. Тривалість 

звукового сигналу повинна бути більше 0,2 с. [2] 

За рівнем захисту робітників від випромінювання лазерних установок 

будь-якого класу умови і характер праці поділяються на: 

– оптимальні, які зводять до нуля опромінення робітників лазером; 

– допустимі, коли опромінення робітників лазером не перевищує ПДК; 

– шкідливі та небезпечні, коли опромінення робітників лазером 

перевищує ПДК. 

До робітників, які допускаються до лазерних установок, пред‘являються 

наступні вимоги: 

– робітники повинні бути проінструктовані та навчені всім методам і 

прийомам, що забезпечують безпечний технологічний процес роботи; 

– персонал, залучений до робіт з обслуговування лазерних установок 

повинен досконало знати технічну документацію, інструкцію з використання, а 
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також дані Правила; володіти інформацією про засоби захисту та навичками з 

надання першої медичної допомоги; 

– робітники, які виконують монтаж, ремонт, наладку та забезпечують 

роботу лазерних установок повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з 

техніки безпеки відповідно «Правилам технічної експлуатації електроустановок 

споживачів» (ПТЕ) і «Правилам техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок споживачів» (ПТБ). 

Робітників, які на тимчасових умовах займаються роботою з лазерними 

установками в обов‘язковому порядку інструктують з техніки безпеки, а також 

закріплюються за відповідальною особою із штату постійних співробітників 

[3]. 

Робітникам категорично забороняється: 

– без спеціалізованих захисних засобів дивитися на пряме і дзеркальне 

зображення лазерного випромінювання при роботі з лазерами II-IV класів; 

– у зоні дії лазерного випромінювання розміщувати пристрої і предмети 

з дзеркальними поверхнями, що викликають його відбивання, якщо це не 

передбачено конструкцією установки. 

При впливі лазерного випромінювання безпосередньо на органи зору або 

за наявності такої підозри необхідно терміново звернутися до лікаря за 

наданням спеціалізованої допомоги. При будь-яких неполадках в роботі 

лазерної установки, невідповідності засобів індивідуального захисту від 

опромінення заявленим і будь-яким іншим відступам від нормального режиму 

роботи, персоналу необхідно негайно повідомити керівництву і зробити 

відповідний запис у журналі оперативних записів з експлуатації і ремонту 

лазерного обладнання [4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЗВАРНИКІВ 

Іванченко К.В., студент (гр. ЗП-51м, ЗФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Безпека при проведенні зварювальних робіт багато в чому залежить від 

того, наскільки правильно організовано робоче місце. На  ньому не повинно 

бути зайвих предметів, проходи і проїзди до місця зварювання повинні бути 

вільними. Слід уникати розташування зварювальних кабелів в безпосередній 

близькості від будь-яких трубопроводів, що знаходяться під тиском, газових 

балонів, дільниць з термічним впливом, ацетиленових генераторів [1]. 

Ручне електродугове зварювання є джерелом потенційної небезпеки для 

зварника, оскільки може травмувати його високою температурою і бризками 

розплавленого металу. З метою захисту органів зору та дихання, голови, шиї, 

шкіри обличчя від продуктів зварювання (шкідливих речовин, оптичного 

випромінювання, бризок, шлаку і дрібних частинок розплавленого металу) 

використовуються спеціальні захисні щитки. Дані засоби захисту випускаються 

в двох варіантах: наголовні та наручні. Перевага наголовних щитків полягає в 

тому, що в них зварнику працювати більш комфортно, руки залишаються 

вільними, а ручний щиток потрібно утримувати. Крім того, наголовні щитки 

мають зручну поглиблену форму, завдяки якій є надійним захистом особи, шиї і 

голови робітника.  

У процесі зварювальних робіт має місце небезпечне для органів зору 

оптичне випромінювання. Для захисту від нього щитки оснащують 

спеціальними світлофільтрами зі спеціального скла. Вони роблять процедуру 

зварювання безпечну для очей і дозволяють добре бачити електродугу, 

направляти електрод таким чином, щоб створити рівний і якісний шов. 

Світлофільтри, що використовуються в захисних щитках зварників, 

відносяться до 13 класів залежно від сили використовуваного струму (13-900 

А). Широкий асортимент світлофільтрів дає можливість вибору саме того 

щитка, використання якого відповідає вимогам охорони праці при проведенні 

тих чи інших видів зварювальних робіт. 

У виробничому цеху, на будівельному майданчику поруч зі зварником 

можуть перебувати й інші робітники. Для захисту їх органів зору від згубного 

випромінювання зварювальної дуги всіх, хто знаходиться в зоні зварювання 

необхідно забезпечити спеціальними окулярами зі світлофільтрами. Радіус 

небезпечної зони може становити 20…65 м [2]. Крім того, якщо процес 

зварювання виконується в умовах будівельного майданчика, зварювальник 

обов'язково повинен бути в касці, що виконує функцію захисту від падіння 

предметів, ураження електрострумом, дощу, снігу, пилу та ін. Каска завжди йде 

в комплекті з підшлемником. 

До важливих засобів індивідуального захисту також відноситься 

спеціальний одяг і взуття [3]. Спецодяг шиють з щільних матеріалів, здатних 

захищати робітників від шкідливого випромінювання. Куртки, штани та 

комбінезони в обов'язковому порядку мають протиіскрові нашивки. 
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Електродугове зварювання пов'язане з великою кількістю бризок, тому 

робочим, що працюють зі зварником на стаціонарних постах, видаються 

спеціальні фартухи. Одне з важливих вимог до взуття зварювальника  

наявність товстої, нековзною підошви [1]. 

Місця з підвищеним рівнем небезпеки вимагають використання 

додаткових засобів захисту  гумових рукавичок, калош і килимків. У процесі 

роботи зварника його спецодяг має бути застібнутий на всі гудзики, рукава 

повинні бути опущені, брюки  закривати черевики. Жодна частина тіла не 

повинна залишатися відкритою навіть в теплу погоду. Взимку при проведенні 

зварювання поза приміщенням спецодяг повинен включати утеплені 

підстьобування відповідно до погодних умов. 

Зварювання кольорових металів і сплавів сталей з цинком 

супроводжується підвищеним виділенням шкідливих речовин. З цією метою в 

приміщеннях, де виконуються ці роботи, необхідно забезпечити примусову 

вентиляцію, що гарантує подачу чистого повітря на робоче місце зварника. 

Однак цього буває недостатньо, і робочі неодмінно повинні користуватися 

протипиловими респіраторами, що фільтрують повітря, а в деяких випадках і 

автономними дихальними апаратами шлангового типу. З огляду на те, що 

використання респіратора і протигазу дещо ускладнює роботу зварювальника і 

сприяє більш швидкої втомі, потрібно налагодити правильний режим 

зварювання і кожен раз вибирати оптимальний вид захисних засобів. 

Зниження концентрації небезпечних речовин на робочих місцях зварників 

можна домогтися за допомогою використання спеціальних засобів місцевої 

вентиляції [4] та кабін, обладнаних відсмоктувачами, що представляють собою 

гратчасті панелі, через які відбувається рівномірне всмоктування 

відпрацьованого повітря. Швидкість всмоктування в ділянці перетину панелі 

дорівнює 0,15 м/с, а рухливість повітря в області зварювання  0,5 м/с.  

 
Науковий керівник: Левченко О.Г., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 

 

Література 

 

1. Геворкян В. Г. Основы сварочного дела.  М.: Высш. школа, 1979. 

2. Левченко О. Г., Малахов А. Т., Арламов А. Ю. Ультрафиолетовое 

излучение при ручной дуговой сварке покрытыми электродами // 

Автоматическая сварка. – 2014.  № 6-7. – С. 155-158. 

3. Средства защиты сварщиков: Каталог / О. Г. Левченко, В. Д. Воробьев, 

Ю. И. Шульга, А. О. Левченко, А. О. Лукьяненко // Под ред. О. Г. Левченко. – 

К.: Экотехнология, 2012. – 136 с.  

4. Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві: 

Навчальний посібник. К.: Основа, 2010.  240 с. 

 



87 
 

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

 Козловський А.Г., студент (гр. ПБ-31, ПБФ ННТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Після здобуття незалежності наша держава поставила за мету 

стати не просто європейською країною за географічним розташуванням, а й 

якомога швидше досягти європейського рівня у всіх сферах життєдіяльності. У 

тому числі створення гідного рівня умов праці та відпочинку, що є головним 

прагненням всіх працездатних людей. Для досягнення цієї мети було розпочато 

«адаптацію» законодавства нашої держави до законодавства ЄС. Цей шлях 

проходять всі молоді держави. Сьогодні наша держава виконує та активно 

впроваджує закони і нормативно-правові акти, які передбачають узгодженість 

українського законодавства відповідно до сучасних європейських стандартів, 

зокрема у сфері охорони праці. Проте статистика травмувань на виробництвах, 

гучні випадки загибелі працівників, зокрема на шахтах України, і та. ін. 

свідчать про існуючі проблеми як на місцевому, так і на державному рівні. Це 

свідчить, що наявні проблеми не дозволяють повністю дотримуватися 

механізму регулювання безпеки та роблять його недієвим у певних випадках. 

Тому досить важливо розкрити ці аспекти для їх врахування та подальшого 

уникнення. 

Актуальність теми. Для того, щоб регуляція охорони праці 

здійснювалася б на найвищому рівні, Україні необхідно докласти ще чималих 

зусиль. Однією з причин неналежного стану безпеки та гігієни праці в Україні є 

недотримання в цій сфері нових, вже адаптованих до європейських та 

міжнародних норм, стандартів. Іншою причиною є виникнення проблем в 

процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС [1, c.7]. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є основні заходи на 

державному рівні щодо виявлення проблем, які виникають в процесі переходу 

та адаптації з міжнародних норм і стандартів до вітчизняних у сфері охорони 

праці. А також, сформовані напрямки діяльності та методи підвищення стану 

охорони праці в нашій державі на шляху розвитку міжнародних відносин. 

Основні результати дослідження. Україна, як незалежна та самостійна 

держава, зобов'язана дотримуватись загальновизнаних принципів міжнародного 

права та регулювання, зокрема в сфері охорони праці.  

Важливими нормативними актами з питань охорони праці є міжнародні 

договори та угоди, до яких приєдналась Україна. [2, c.30]. 

Переважна більшість міжнародних договорів та угод з участю України, 

які стосуються сфери охорони праці - це наступні чотири групи документів: 

 Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. 

 Директиви Європейського Союзу. 

 Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав. 
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 Двосторонні договори та угоди. 

Крім вищезазначених організацій у справу охорони праці вносять свій 

внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня 

організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації 

(ISO), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших. 

Стаття 8-1 «Кодексу законів про працю» визначила співвідношення 

міжнародних договорів про працю із законодавством України. У випадку, коли 

міжнародним договором або міжнародною угодою, в якій бере участь Україна, 

встановлено інші правила ніж ті, що їх містить законодавство України про 

працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної 

угоди. 

До таких договорів в галузі праці в першу чергу відносяться ратифіковані або 

схвалені Конвенції та Рекомендації Міжнародної Організації Праці, що були 

офіційно опубліковані в Україні. 

Гармонізоване з правом ЄС законодавство України є однією з важливих 

умов поглиблення співпраці нашої країни з європейськими інтеграційними 

об'єднаннями та їх державами-членами і створює необхідні передумови 

переходу до наступних стадій інтеграції, включаючи членство України в 

Євросоюзі. Сферами гармонізації українського законодавства з правом 

Євросоюзу є захист прав на інтелектуальну власність, митна справа, право 

компаній, банківська справа, бухгалтерський облік компаній, податки, охорона 

праці та ін. [3, c. 492]. 

Проте на практиці досить часто між ухваленням норм і їх належним 

функціонуванням виникають невідповідності. В першу чергу, це обумовлено 

тим, що механізм виконання та регулювання держави не в змозі застосувати 

отримані вказівки до сучасного реального стану в деяких галузях України.  

Наприклад, у сфері громадського здоров‘я імплементація зобов‘язань є 

досить повільною. Згідно з якою Україна зобов‘язана створити мережу для 

контролю за інфекційними захворюваннями та постійно надавати важливу 

інформацією до ЄС. Проте накази, розроблені Міністерством охорони здоров‘я 

у сфері інфекційних захворювань, є адаптованими до застарілих директив. А 

також в  процесі адаптації законодавства не вносились зміни до чинного 

законодавства, що в майбутньому призведуть до проблем із дублюванням в 

законодавстві та неможливістю їх виконання [4]. 

Таким чином до виникнення проблем приводить сама політична верхівка, 

оскільки для досягнення врегульованих норм є непростим завданням, що 

потребує правильного підходу та прийняття актуальних рішень.  

Аналіз та діяльність політики, що проводиться в Україні, а також рівня її 

економічного та соціального розвитку, необхідності захисту національних 

інтересів не можна не погодитись із думкою В.К. Забігайла, що "розуміння та 

свідоме використання закономірностей взаємодії права та економіки (політики) 

є абсолютною вимогою при плануванні та здійсненні правотворчості. Не є і не 

може бути винятком з цього правила процес адаптації (апроксимації, 

гармонізації, уніфікації) права України до права ЄС в порядку імплементації 
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ст.51 «Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейський Союзом».  

Вчений справедливо визначає, що закономірності взаємодії права та 

економіки (політки) при здійсненні адаптації законодавства України в цілому 

поки що фактично ігноруються, а реалії життя українського суспільства "ще 

далеко не завжди і не в усіх сферах є рівнозначними та адекватними до 

європейського співробітництва» [5].  

Досить часто виникають розбіжності, зокрема, в системі управління 

охороною праці (СУОП), які виникають в результаті переходу від радянської 

системи до європейської. Такі розходження цілком припустимі, оскільки 

Україна повинна повністю переосмислити норми під свій лад і при цьому не 

порушуючи загальні директиви ЄС, тому що міжнародні норми є 

ефективнішими і іноді простішими для виконання ніж національні.  

Сьогодні активно налагоджується співробітництво в галузі охорони праці 

України із Європейським Союзом. Так, в рамках програми Tads почалася 

робота над проектом «Сприяння у забезпеченні охорони праці в Україні» (з 

метою підвищення рівня ефективності). Основні напрямки цього проекту 

включають: удосконалення нормативної бази в галузі охорони праці, створення 

інформаційного центру агітації та пропаганди з питань охорони праці, 

відпрацювання механізму економічних розрахунків на підприємстві, 

спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці працюючим [8, 

c.21]. 

Слід також звернути увагу на те, що різні організації все більш 

зацікавлені в демонстрації досягнень і результативності в сфері охорони праці 

за рахунок управління професійними ризиками. Це здійснюється, перш за все, в 

умовах загального зростання зацікавленості питаннями охорони праці. 

Як відомо, управління охороною праці охоплює весь діапазон проблем, 

включаючи проблеми стратегії і конкурентоспроможності. Запевненням 

зацікавлених сторін в організації належної системи управління охороною праці 

є демонстрація організаціями будь-якого розміру і типу успішного 

впровадження стандарту OHSAS 18001. Також треба звернути увагу на велику 

різницю між керівними вказівками щодо впровадження СУОП та даним 

стандартом (OHSAS 18001), адже він встановлює не лише вимоги до системи 

управління охороною праці організації, але й може використовуватись для 

сертифікації та самодекларування (окремо чи одночасно) системи управління 

охороною праці. У свою чергу, керівні вказівки, навіть у випадку якщо вони 

розроблені такою авторитетною організацією, як МОП, непридатні для цілей 

сертифікації і призначені лише для надання допомоги при організації, розробці, 

впровадженні та вдосконаленні системи управління охороною праці [2, c.220]. 

OHSAS 18001 не містить вимог, характерних для інших систем 

управління,  таких як: вимог до управління якістю, навколишнім середовищем, 

безпекою, фінансовими ресурсами. Тому елементи системи управління 

охороною праці можуть бути узгоджені або інтегровані з відповідними 

елементами інших систем управління. Таким чином, організація може 
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використовувати вже існуючі системи управління при розробці системи 

управління охороною праці відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001. 

Особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що в ньому використана 

методологія, відома як "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), або "Плануй-Роби-

Перевіряй-Коригуй" (ПРПК). 

Коротко методологія PDCA / ПРПК може бути описана таким чином: 

„Плануй‖ – це встановлення цілей і процесів, необхідних для отримання 

результатів у відповідності з політикою організації в області охорони праці. 

„Роби‖ –  це реалізація процесів. 

„Перевіряй‖ –  це моніторинг та оцінка процесів по відношенню до 

політики в сфері охорони праці, цілям, завданням, законодавчим і іншим 

вимогам, а також запис результатів. 

„Коригуй‖ – це здійснення заходів стосовно безперервного поліпшення 

результативності охорони праці. 

Необхідно відзначити, що багато організацій управляють своїми 

операціями за допомогою системи процесів та їх взаємодій, і ця методологія 

називається «процесний підхід». Саме таку методологію «процесного підходу» 

рекомендує використовувати ISO 9001. Однак, оскільки методологія 

PDCA/ПРПК може бути застосовна до всіх без виключення процесів, то обидві 

ці методології є сумісними. 

Висновки. Підсумовуючи основні результати дослідження встановлено, 

що співпраця з міжнародними організаціями і поступовий перехід до нових, або 

адаптованих до міжнародних вимог нормативних документів несе позитивний 

вклад в розвиток охорони праці в України. Проте попри досягнення значних 

успіхів в законотворчості, існують проблеми з виконанням цих норм і правил 

на всіх рівнях СУОП. Здебільшого ці проблеми виникають через низьку 

свідомість як керівників, які не бажають витрачати додаткові кошти на 

поліпшення стану охорони праці підприємств, не дотримуються всіх вимог 

існуючих норм і правил, або взагалі їх ігнорують, а також працівників, які 

нехтують правилами безпеки через неосвіченість, або покладаючись на вдачу. 

Цих проблем можна уникнути, якщо створити на державному рівні відповідні 

умови щодо поліпшення не тільки стану охорони праці, а й відповідальності 

виконавчої влади за недотримання прийнятих законів.  

Для досягнення цієї мети можна запропонувати цілу низку заходів: 

максимально реформувати нефункціональні ланки на всіх рівнях СУОП; 

проводити міжнародний навчально-практичний обмін експертами з 

різними країнами, перш за все, ЄС; 

надалі реформувати норми та закони, враховуючи особливості 

виробництв України, але не порушуючи при цьому норм ЄС; 

залучати європейських експертів для досягнення міжнародної довіри, як 

до  законодавчих і нормативних документів, що приймаються в Україні, так і до 

української продукції через міжнародну сертифікацію виробництв і таке інше. 

Але всі вони не будуть дієвими доти, доки серед громадян України на 

всіх рівнях ієрархічної структури економіки держави не буде розвинена 
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впевненість в важливості чіткого дотримання прийнятих законів, норм і правил. 

Для цього потрібно поширювати  культуру праці й відношення до охорони 

праці через створення інформаційно-агітаційної літератури, кінороликів, навіть 

реклами, націлених на різні прошарки населення та розповсюдження таким 

чином, щоб ця інформація регулярно доводилась до кожного жителя України.   
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З БЕЗПЕКИ 

МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ 

Каштанов С.Ф., к.т.н., доц., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)  

 

Приведення національного законодавства України в сфері  

промислової безпеки у відповідність  до сучасного 

європейського [1] є на даний час  дуже важливою проблемою 

яка потребує свого вирішення. В першу чергу, це стосується 

узгодження питань технічного регулювання, стандартів та 

методів оцінки відповідності вимогам безпеки промислового 

обладнання і продукції.   

Для державних структур країн Європейського Союзу, які наділені правом 

нагляду за безпекою промислового обладнання та продукції, пріоритетним 

документом, що підтверджує відповідність промислового обладнання та 

продукції існуючому законодавству Європейського Союзу, є Декларація 

Відповідності ЕС  [2]. 

Згідно з  [3] основною метою процедури оцінки відповідності з правом 

нанесення маркування СЕ є гарантія того, що промислове обладнання та 

продукція  повністю відповідають вимогам діючих Директив ЕС і є безпечними 

не тільки для обслуговуючого персоналу та споживачів, а і для навколишнього 

середовища. 

Наявність Декларації Відповідності ЕС, це ознака того, що промислове 

обладнання та продукція були розроблені (спроектовані) і виготовлені з 

дотриманням всіх основних вимог безпеки. 

Слід зауважити, що на даний час в Україні вже ведеться активна 

робота щодо створення разом з  країнами Європейського Союзу єдиної 

нормативної бази із проведення процедури оцінки відповідності вимогам 

безпеки промислового обладнання та продукції [4-6].  

Безумовно, що  зробити це 

якісно і ефективно можливо лише за 

умови  глибокого розуміння всіх 

основних особливостей 

функціонування існуючого 

європейського законодавства в цій 

сфері. 

Метою даної статті саме і є  

визначення основних особливостей 

функціонування та застосування  

сучасного європейського 

законодавства в  такому важливому  сегменті промислової безпеки, як безпека  

машин і механізмів. 
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Основним нормативним документом, який визначає вимоги безпеки 

стосовно особливостей виробництва, реалізації та експлуатації машин та 

механізмів на території Європейського Союзу є Директива 2006/42/EC 

«Machinery Directive» (MD) [7], яка відома також  під назвою «Machinery Safety 

Directive» (MSD). Саме з урахуванням цієї Директиви і був розроблений 

відповідний вітчизняний  Технічний регламент безпеки машин (Постанова КМ 

України від 30 січня 2013 р. № 62) [8]. 

Директива 2006/42/EC (в подальшому Директива MSD) потенційно 

розповсюджується  абсолютно на всі існуючі типи машин і механізмів, оскільки 

під дію цієї Директиви підпадають всі механічні системи пов'язаних між собою 

тих чи інших компонентів (деталей, підсистем  тощо) за умови, що принаймні 

хоча б один з цих компонентів обертається або переміщується у просторі. 

 

        
 

Дана Директива була розроблена, насамперед,  з метою зменшення 

ймовірності нещасних випадків при користуванні машинами і механізмами. 

Відповідно до даного документа механічне обладнання повинно проектуватися, 

виготовлятися, використовуватися і проходити планове обслуговування з 

урахуванням всіх існуючих на даний момент обов'язкових правил з безпеки. 

Директива 2006/42/EC  набула чинності в грудні 2009 року і замінила 

собою Директиву 98/37/EC. По суті, ця Директива доповнила, розширила та 

систематизувала попередню версію Директиви з безпеки машинного 

обладнання, зробивши її більш зрозумілою і зручною для застосування. 

Основні вимоги щодо якості та безпеки машин і механізмів перераховані в 

Додатку I останньої редакції Директиви MSD. 

Сертифікати, що були видані відповідно до Директиви 98/37/EC, втратили 

свою силу з 29 грудня 2009 року і повинні бути замінені на нові після 

проведення низки відповідних додаткових випробувань, пов'язаних зі змінами 

та уточненнями, викладеними у новій редакції Директиви MSD. 

Більш раннім аналогом вищезазначених документів є Директива 89/392/ЕС 

щодо зближення законів держав - членів ЄС в галузі безпеки машинного 

обладнання, прийнята в червні 1989 року. У цьому документі вперше були 

прописані єдині вимоги з безпеки машин та механізмів, що дозволило успішно 
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реалізувати завдання щодо максимальної уніфікації нормативно-законодавчої 

бази країн ЄС в даній сфері. 

Абсолютна більшість виробників тих чи інших машин і механізмів, які 

виготовляються, продаються і поширюються на території ЄС, повинні 

гарантувати, що дана продукція безпечна і відповідає всім вимогам Директиви 

MSD.  

Виробники, які можуть підтвердити 

відповідність своєї продукції вимогам 

даної Директиви  сертифікатом, 

виданим відповідним органом за 

встановленою формою, мають право 

розміщувати на своїй продукції 

маркування знаком CE. 

 

Директива MSD поширюється на 

наступні види виробничого обладнання та продукції, що випускається: 

(а) машини і механізми; 

(b) змінне обладнання; 

(с) безпечні компоненти; 

(d) вантажопідйомні пристосування; 

(е) ланцюги, канати та мережі; 

(f) знімні механічні пристрої передачі; 

(g) частково завершенні машини і механізми. 

* Примітка: Орієнтовний перелік безпечних компонентів приведений у 

Додатку V Директиви MSD. 

Згідно з вимогами Директиви MSD виробник машин і механізмів або його 

уповноважений представник зобов‘язанні: 

- визначити обмеження для машин і механізмів, в тому числі 

передбачуване використання і будь-які можливі зловживання; 

- виявити небезпеки, які можуть бути викликані машинами і механізмами, 

а також  пов'язанні з ними небезпечні ситуації; 

- оцінити ризики, беручи до уваги серйозність можливих небезпек або 

шкоди для здоров'я і ймовірність 

їх виникнення; 

- оцінити ризики і визначити, 

чи є необхідність в їх зниженні; 

- усунути небезпеки або 

зменшити ризики, пов'язані з цими 

небезпеками, шляхом застосування 

захисних заходів у порядку, 

встановленому  Директивою MSD. 

 

Згідно вимог Директиви MSD. 

безпека машинного устаткування у всіх його різноманітних аспектах 
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(наприклад, це вибір матеріалів, засобів контролю, типів огорож та захисних 

пристроїв, наявність шкідливих і небезпечних викидів тощо) з урахуванням 

строків експлуатації механічного обладнання і можливих ризиків при його 

експлуатації, повинні бути враховані проектувальниками і виробниками, у тому 

числі в інформації для кінцевих користувачів (наприклад, це маркування, 

попередження про можливі ризики, докладні інструкції з техніки безпеки 

тощо). 

Директива MSD вимагає від виробників застосування усіх необхідних 

заходів та засобів щодо запобігання виникненню ризиків контактування 

людини з рухомими частинами машин та механізмів. Машини та механізми 

повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб запобігти 

виникненню даних ризиків, оскільки останні можуть призвести до нещасних 

випадків і травмування людей.  

           
 

У випадку, якщо ці ризики зберігаються, машини та механізми обов‘язково 

повинні бути оснащені додатковими захисними пристроями, які повинні бути 

зафіксовані за допомогою відповідних систем. При необхідності, ці пристрої 

можуть бути відкриті або зняті, але лише під контролем пов‘язаних з безпекою 

електричних систем управління і за допомогою спеціального інструменту . 

Що стосується машин та механізмів, які були конструктивно модифіковані 

або змінені, а також тих машин та механізмів, що вже були в експлуатації, а 

потім були  відремонтовані і також отримали відповідні зміни, то у тих 

випадках, коли зроблені зміни призвели до істотних змін у самих конструкціях 

цих машин та механізмів, останні підлягають додатковим дослідженням щодо 

їх відповідності вимогам Директиви MSD. 

Загальні принципи з безпеки машин та механізмів, що закладені 

в Директиві MSD: 
а) Машини та механізми повинні бути спроектовані і виготовлені таким 

чином, щоб вони відповідали своїм функціям, на них можна було працювати, 

налаштовувати і підтримувати їх у належному стані, не піддаючи людей ризику 

зазнати будь-якої травми.. Всі дії з машинами і механізмами повинні 

виконуватися відповідно до передбачуваних умов і з урахуванням можливості 

будь-якого ймовірного неправильного використання. Мета застосованих  

заходів повинна полягати у виключенні можливості виникнення будь-якого 
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ризику на весь період функціонування машин і механізмів, включаючи етапи 

транспортування, монтажу, демонтажу, відключення і утилізації. 

b) При виборі найбільш прийнятних методів щодо забезпечення 

необхідних рівнів безпеки машин та механізмів,  виробник або його 

уповноважений представник повинні застосовувати наступні принципи в 

зазначеному нижче порядку: 

- виключати або максимально зменшувати ризики, наскільки це можливо 

(безпечні за визначенням проектування і виготовлення машин і механізмів); 

- вживати необхідних заходів безпеки щодо ризиків, які не можуть бути 

усунені; 

- інформувати користувачів про залишкові ризики, що виникають 

унаслідок існуючих недоліків у застосованих  заходах та засобах безпеки, а 

також вказувати, чи є необхідність в додатковій конкретній підготовці для 

персоналу, і визначати, чи існує яка-небудь необхідність у його забезпеченні 

засобами індивідуального захисту. 

с) При проектуванні і будівництві 

машин і механізмів та при розробці 

відповідних інструкцій, виробник або його 

уповноважений представник повинні 

передбачати не тільки цільове 

використання машин і механізмів, а й 

будь-яке ймовірне неправильне їх 

використання. Машини та механізми 

повинні бути спроектовані і виготовлені 

таким чином, щоб виключити неправильне 

використання, якщо таке використання 

створює небезпеку виникнення ризику. При необхідності інструкції повинні 

звертати увагу користувача на способи, якими машини і механізми не повинні 

бути використані, але які, як показує досвід, можуть зустрічатися. 

d) Машини та механізми повинні бути спроектовані і виготовлені з 

урахуванням обмежень, що поширюються на оператора в результаті 

необхідності обов‘язкового або можливого використання засобів 

індивідуального захисту. 

е) Машини та механізми повинні бути забезпечені спеціальним 

обладнанням і приладами, необхідними для забезпечення їх налаштування, 

підтримки і безпечного використання.          

Вимоги Директиви MSD щодо безпеки та надійності систем 

управління: 
1. Системи управління повинні бути спроектовані і виготовлені таким 

чином, щоб: 

- вони могли витримати заплановані операційні навантаження і зовнішні 

впливи; 

- несправність обладнання або програмного забезпечення системи 

управління не створювали небезпечні ситуації; 
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- похибки логіки роботи системи управління і допустимі людські помилки 

в процесі управління не приводили до небезпечних ситуацій. 

2. Особлива увага повинна бути звернена на наступні моменти: 

-    машини і механізми не повинні починати працювати раптово; 

- параметри машин і механізмів не повинні змінюватися неконтрольованим 

чином, якщо такі зміни можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій; 

- не повинно існувати будь-яких перешкод до зупинки машин і механізмів, 

якщо була дана команда до їх зупинки; 

- жодна з рухомих частин машин і механізмів або частин, підтримуваних 

машиною і механізмом, не повинна випадати або вилучатись; 

- автоматична або ручна зупинка рухомих частин, якими б вони не були, 

повинна здійснюватися вільно; 

- захисні пристрої повинні залишатися повністю ефективними або давати 

команду до зупинки; 

- пов'язані з безпекою частини системи управління повинні 

застосовуватися послідовним чином до всіх збірок машин і механізмів та/або 

частково завершених машин і механізмів; 

- стосовно безкабельного управління автоматична зупинка підлягає 

активації у випадку, якщо не отримані правильні сигнали управління, 

включаючи втрату зв'язку. 

    
 

Процедура оцінки відповідності машинного обладнання вимогам 

Директиви MSD:  

1. Дослідження типового зразка (type examination), при якому  

випробування і сертифікація машин, механізмів і компонентів безпеки 

проводиться в обов'язковому порядку відповідно до вимог Директиви 

MSD (Додаток IX). 

2. Також при оцінці відповідності машинного обладнання вимогам 

Директиви MSD, може використовуватися процедура «Повної гарантії 

якості» (Full quality assurance), при якій замість оцінки відповідності 

окремих зразків виробів, уповноважений орган оцінює насамперед 

систему якості їх проектування і виготовлення. 
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Система якості на виробництві може бути введена виключно 

нотифікованою структурою однієї з країн членів ЄС з обов'язковим щорічним 

підтвердженням. 

  Дана система повинна забезпечувати 

відповідність машин і механізмів 

існуючим положенням Директиви MSD. 

Всі елементи системи якості та вимоги, 

прийняті виробником, повинні бути 

документально підтверджені і 

впорядковані у вигляді заходів, процедур 

і письмових інструкцій, що мають в 

обов'язковому порядку однозначне їх 

тлумачення. Повний контроль якості 

здійснюється відповідно до Додатку X Директиви MSD. 

Необхідною умовою для маркування виробником продукції, машин, 

механізмів та компонентів безпеки знаком СЕ є або проведення їх 

випробовувань, або наявність на виробництві повного контролю якості. 

При подачі заявки щодо виконання процедури сертифікації на 

відповідність вимогам Директиви MSD з правом нанесення знаку СЕ, наявність 

технічного файлу (технічної документації) є обов'язковою умовою. 

Слід зауважити, що машини та механізми, що підпадають під дію 

Директиви 2006/42/EC, в більшості випадків можуть підпадати під дію і інших 

Директив Нового та Глобального підходів Європейського Союзу, зокрема: 

- Директиви 94/9/ЕС «Прилади і захисні системи для застосування у 

вибухонебезпечних середовищах» (Директива ATEX); 

- Директиви 97/23/ЕС «Системи та установки (обладнання), що працюють 

під тиском»; 

- Директиви 2004/108/ЕС «Електромагнітна 

сумісність»; 

- Директиви 2006/95/ЕС «Низьковольтне 

обладнання»; 

- Директиви 2000/14/EC, Регламенту EU 

305/2011 і Директиви 89/106/EC «Будівельні 

вироби і конструкції» тощо. 

При розміщенні будь-якого  машинного 

обладнання на ринку Європейського Союзу, 

проектувальники і виробники даного обладнання 

в обов'язковому порядку повинні виконувати і 

відповідні європейські та міжнародні стандарти з 

безпеки машин і механізмів. В першу чергу, це 

стосується таких стандартів, як EN ISO 13849-1/2 (див. ДСТУ EN ISO 13849-

1:2016 «Безпечність машин. Деталі систем управління, пов‘язані з 

забезпеченням безпеки»), EN 60204-1 (див. ДСТУ EN 60204-1:2014 

«Безпечність машин. Електрообладнання машин.») та IEC 62061 «Safety of 
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machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and 

programmable electronic control systems». 
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ВИМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

ПРИ РОБОТІ У ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

СЕРЕДОВИЩАХ  

Каштанов С.Ф., к.т.н., доц., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Згідно з Договором про асоціацію між Україною  та 

Європейським Союзом [1], Україна  зобов‘язана в найкоротші 

строки  реформувати  існуючу на даний час систему 

промислової безпеки відповідно до вимог сучасного 

європейського законодавства. Для ефективної роботи у цьому 

напрямі, в першу чергу, необхідне глибоке розуміння всіх 

основних особливостей функціонування та застосування сучасного 

європейського законодавства в сфері промислової безпеки, в тому числі і  в 

таких важливих її сегментах, як вибухобезпека обладнання, захисних систем і 

їх  компонентів, що призначені для застосування у потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, а також забезпечення відповідної організації 

робочих місць при роботі у цих середовищах.       

Метою даної роботи саме і є  визначення основних особливостей  

європейського законодавства щодо вимог з проектування, виготовлення та 

експлуатації виробничого обладнання, захисних систем і їх компонентів 

(електричних і неелектричних) і організації робочих місць при роботі у 

потенційно вибухонебезпечних середовищах. 

На даний час в Європейському Союзі основними нормативними 

документами, які регламентують вимоги до безпеки обладнання, захисних 

систем і їх компонентів (електричних і неелектричних), які призначені для 

застосування у потенційно вибухонебезпечних середовищах, а також до 

організації робочих місць при роботі у цих середовищах  є Директиви ATEX та 

ATEX 137, які  є обов'язковими до виконання на всій території Європейського 

Союзу. 

Термін «ATEX» походить від французького "ATmosphere 

EXplosives" - Вибухонебезпечна атмосфера.     

Директива 94/9/EC [2], вона ж Директива ATEX  від 23 

березня 1994 року є одною з Директив Нового та Глобального 

Підходу Європейського Союзу в сфері промислової безпеки, 

яка набрала чинності 1 липня 2003 року. Вона містить вимоги 

до виробничого обладнання, захисних систем і їх 

компонентів, що призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах. і описує вимоги та відповідні  дії щодо введення їх в обіг на 

території  країн Європейського Союзу, а також вимоги щодо їх сертифікації та 

отримання права маркування знаком СЕ.  
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Нова, остання версія Директиви АТЕХ [3], а саме Директива 2014/34/EU, 

була затверджена Європейським Парламентом та Радою Європи 26 лютого 

2014 року і  опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу 29 

березня 2014 року. 

Дана Директива АТЕХ (Директива 2014/34/EU), також як і її попередня 

версія цієї Директиви (Директива 94/9/EC), стосується гармонізації законів 

держав-членів Європейського Союзу щодо обладнання,  захисних систем і їх 

компонентів, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах. Директива 2014/34/EU вступила в силу з 30 березня 2014 року і 

діє одночасно з Директивою 94/9/EC. Починаючи з 20 квітня 2016 року має 

місце поступова відміна дії Директиви 94/9/EC, при цьому вибухозахищене 

обладнання, захисні системи і їх компоненти, що поставляються на ринок 

Європейського Союзу відповідно до положень цієї Директиви, можуть і далі 

продаватися в країнах-членах Європейського Союзу навіть і після  20 квітня 

2016 року протягом усього визначеного перехідного періоду. В той же час, в 

подальшому вибухозахищене обладнання, захисні системи і їх компоненти   

повинні бути належним чином сертифіковані, а на підприємстві-виробнику 

повинна бути впроваджена система управління якістю, яка, в свою чергу,  

повинна   мати  відповідний сертифікат ATEX Q. 

Слід зазначити, що перегляд Директиви 94/9/EC  не привів до будь-яких 

істотних змін у технічному змісті Директиви АТЕХ. На відміну від попередньої 

версії, у Директиві 2014/34/EU більш чітко визначені зобов'язання різних 

учасників поставок вибухозахищеного обладнання, а саме, виробників, 

уповноважених представників, імпортерів та дистриб'юторів, у зв'язку з чим, 

була значно розширена така стаття Директиви АТЕХ, як  «Визначення». 

Також слід зазначити, що з урахуванням вимог вище згаданої Директиви 

ATEX (Директива 94/9/EC), а також існуючих особливостей національного 

законодавства, в Україні вже впроваджений відповідний Технічний регламент з 

безпеки обладнання та захисних систем, призначених для застосування в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі [4].  

Сфера дії Директиви АТЕХ ( стаття 1) 

поширюється на: 

А) обладнання та захисні системи, 

призначені для застосування в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах       

(електричне і неелектричне обладнання;   

електричні і неелектричні захисні системи;   

електричні і неелектричні компоненти); 

В) запобіжні, керуючі і регулювальні 

пристрої,  які застосовуються безпосередньо 

за межами вибухонебезпечних середовищ, але 

лише у тому випадку, якщо вони за своїм функціональним призначенням 

сприяють безпечному, щодо ризиків вибуху, функціонуванню обладнання та 

захисних систем; 
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С)  компоненти, які призначені для установки в обладнанні та захисних 

системах, що перелічені у попередньому пункті (А). 

Згідно вимог Директиви АТЕХ (Додаток І) вибухозахищене обладнання 

класифікується за групами та категоріями. 

Обладнання Групи I включає обладнання, що призначене для застосування 

на підземних ділянках шахт, і ті частини наземних установок таких шахт, які 

можуть піддаватися небезпекам в результаті присутності рудничного газу 

та/або горючого пилу. 

Обладнання Групи II включає 

обладнання, що призначене для 

застосування в інших місцях, які можуть 

піддаватися ризику небезпек в результаті 

впливу вибухонебезпечного середовища. 

Згідно з Додатком 1 Директиви 

АТЕХ категорії вибухозахищеного 

обладнання  в Групах І та ІІ визначають 

відповідний рівень  його вибухозахисту. 

Для Групи 1 встановлені категорії 

М1 і М2, а для Групи 2 –  категорії 1, 2 та 

3. 

Категорія М1 включає у себе 

обладнання, яке, у разі необхідності, має 

додаткові спеціальні засоби захисту,  

спроектоване для роботи у відповідності 

до експлуатаційних параметрів, 

встановлених виробником, і забезпечує 

найвищий рівень захисту. 

Обладнання цієї категорії призначене для використання в підземних 

виробках шахт, а також на наземних частинах таких шахт, які є небезпечними 

за рудничним газом і/або горючим пилом. Це обладнання  повинно 

продовжувати функціонувати в разі непередбаченої несправності, пов‘язаної  з 

обладнанням, навіть при наявності вибухонебезпечного середовища, і мати такі 

незалежні засоби з вибухозахисту, які у разі виходу з ладу одного з них, 

продовжують забезпечувати необхідний рівень захисту даного обладнання.  

Категорія М2 включає у себе обладнання, що спроектоване для роботи у 

відповідності з експлуатаційними параметрами, встановленими виробником, і 

забезпечує високий рівень захисту. 

Обладнання цієї категорії, як і попереднє, призначене для використання в 

підземних виробках шахт, а також на наземних частинах таких шахт, які є 

небезпечними за рудничним газом і/або горючим пилом. В той же час,  

передбачається, що обладнання даної категорії повинно бути вимкнене при 

появі   вибухонебезпечного середовища. Засоби захисту, які відносяться до 

обладнання цієї категорії, повинні забезпечувати необхідний рівень захисту при 

його нормальній роботі, а також у разі виникнення більш тяжких умов 
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експлуатації, наприклад таких, які виникають при необережному поводженню з 

цим обладнанням або у разі різкої зміни умов в оточуючому середовищі.  

Що стосується обладнання Групи 2, то для нього, як вже було сказано 

раніше, також встановлені відповідні  категорії – це категорії 1, 2 та 3. 

Категорія 1 включає у себе обладнання, яке спроектоване для роботи у 

відповідності з експлуатаційними параметрами, встановленими виробником, і 

забезпечує найвищий рівень захисту. Обладнання цієї категорії  призначено для 

використання в зонах, в яких вибухонебезпечне середовище, яке створюється 

сумішами повітря, газу,  туману або  пилоповітряними сумішами присутнє 

постійно або часто протягом тривалих періодів. 

Дане обладнання повинно забезпечувати необхідний рівень захисту навіть 

у випадку виникнення непередбачених несправностей, які пов‘язані з цим 

обладнанням, а також мати такі незалежні засоби  захисту, які у разі виходу з 

ладу одного з них, продовжують забезпечувати необхідний рівень  

вибухозахисту обладнання.  

Категорія 2 включає обладнання, 

яке спроектоване для роботи у 

відповідності з експлуатаційними 

параметрами, встановленими 

виробником, і забезпечує високий 

рівень захисту. Обладнання цієї 

категорії призначено для 

використання в зонах, в яких 

вибухонебезпечне середовище, яке 

створюється сумішами повітря, газу,  

туману або  пилоповітряними 

сумішами присутнє періодично протягом тривалого періоду часу. Засоби 

захисту, які відносяться до обладнання цієї категорії, повинні забезпечувати 

необхідний рівень захисту з урахуванням можливих типових порушень при 

його експлуатації та передбачуваних несправностей даного обладнання.  

Категорія 3 включає обладнання, яке спроектоване для роботи у 

відповідності з експлуатаційними параметрами, встановленими виробником, і 

забезпечує нормальний рівень захисту. Обладнання цієї категорії  призначено 

для використання в зонах, в яких виникнення вибухонебезпечного середовища, 

яке створюється сумішами повітря, газу,  туману або  пилоповітряними 

сумішами, досить малоймовірно або трапляється дуже рідко  і на протязі 

незначного періоду часу. Обладнання даної категорії забезпечує необхідний 

рівень вибухозахисту лише при нормальному режимі його експлуатації. 

Загальні вимоги Директиви АТЕХ стосовно особливостей проектування, 

виготовлення та умов експлуатації  вибухозахищеного обладнання та систем 

захисту приведені у Додатку ІІ цієї Директиви. Розглянемо основні з них. 

1. Обладнання та системи захисту, які призначені для застосування в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, повинні проектуватися з 

урахуванням вимог комплексної вибухобезпеки. 
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В першу чергу, повинні бути передбачені всі необхідні заходи щодо: 

- попередження виникнення 

вибухонебезпечного середовища внаслідок 

робочих процесів, а також роботи обладнання  

або самих захисних систем; 

- попередження займання 

вибухонебезпечного середовища з урахуванням 

характеру джерел запалювання;  

- негайної зупинки обладнання і/або обмеження розповсюдження полум'я 

та тиску вибуху до безпечних рівнів, у разі якщо вибух все ж таки  стався і він 

може представляти пряму або непряму загрозу для людей і майна. 

2.  Обладнання та системи захисту повинні проектуватися і вироблятися 

лише після належного аналізу можливих експлуатаційних відмов з метою 

виключення можливості виникнення небезпечних ситуацій. 

3. Обладнання та системи захисту повинні проектуватися і вироблятися з 

урахуванням їх здатності функціонувати як у фактичних, так і в прогнозованих 

умовах навколишнього середовища. 

4.  Все обладнання та системи захисту повинні супроводжуватися 

відповідними інструкціями, які забезпечують: 

- безпечне введення в експлуатацію; 

- безпечне застосування; 

- безпечний порядок монтажу і демонтажу; 

- безпечне обслуговування та ремонт (включаючи аварійний ремонт); 

- безпечну установку; 

- безпечне регулювання тощо.   

Інструкції повинні включати креслення і схеми, які необхідні для введення 

обладнання та систем захисту в експлуатацію, їх обслуговування і ремонту, 

контролю, перевірки правильності експлуатації. Також повинна бути 

представлена повна інформація про електричні параметри і параметри тиску, 

максимальну температуру поверхні та інші граничні параметри і, якщо 

необхідно, інформація про можливі спеціальні режими експлуатації, 

включаючи детальну інформацію про ризики можливого неправильного 

застосуванні, а також повна інформація про основні характеристики додаткових 

пристосувань, які можуть встановлюватися на обладнанні або у системах 

захисту. 

5. Матеріали які використовуються для виробництва вибухозахищеного 

обладнання та захисних систем,  не повинні провокувати вибух для 

передбачуваних  експлуатаційних навантажень. Для цього необхідно 

відповідним чином враховувати корозійну стійкість, зносостійкість, електричну 

провідність, механічну міцність та інші характеристики цих матеріалів.   В 

межах режимів роботи, які встановлені виробником, також необхідно 

виключити можливість будь-якої реакції між матеріалами, що 

використовуються, та  компонентами потенційно вибухонебезпечного 

середовища, так як це може призвести до зниження рівня вибухозахисту.  
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6. Обладнання та захисні системи повинні проектуватися та виготовлятися  

у відповідності до сучасних знань у сфері вибухозахисту з метою забезпечення 

відповідного рівня безпеки на протязі всього запланованого періоду 

експлуатації даного обладнання. Ех-компоненти та запасні частини до 

обладнання і захисні системи   повинні проектуватися та виготовлятися таким 

чином, щоб при їх установці згідно з інструкціями виробника не змінився 

рівень вибухозахисту. 

7. Обладнання та захисні системи, які призначенні для використання у 

заповненому пилом середовищі, повинні проектуватися таким чином, щоб 

нашарування пилу на їх поверхні було обмежено наскільки це можливо,  при 

цьому пил, який осів на їх поверхні, не повинен загорятися (температура 

поверхні обладнання повинна бути значно меншою ніж температура  тління 

нашарування пилу на цій поверхні).    

8. Для обладнання та захисних систем, які можуть піддаватися 

зовнішньому впливу, повинно бути передбачено використання додаткових 

засобів захисту від цього впливу. 

9. Якщо обладнання та захисні 

системи розташовані в контейнері 

або мають відповідні захисні 

оболонки, що виконують функції 

додаткових засобів щодо 

вибухозахисту, то такі оболонки та 

контейнери повинні відкриватися 

лише за допомогою спеціального 

інструменту при дотриманні всіх 

необхідних заходів з безпеки. 

10. Можливість небезпечного 

перевантаження обладнання повинно попереджатися на стадії проектування за 

рахунок використання вбудованих вимірювальних та контрольних пристроїв, 

таких як автомати максимального струмового захисту, обмежувачі 

температури, диференційні реле тиску, витратоміри, реле часу, індикатори 

перевищення швидкості та/або інші аналогічні контрольні пристрої.   

11. Якщо окремі елементи обладнання мають вибухозахищену оболонку,  

то у цьому разі необхідно забезпечити здатність цієї оболонки витримувати 

тиск, який виникає у разі вибуху вибухонебезпечної суміші у її внутрішньому 

об‘ємі, а також запобігти можливості розповсюдження вибуху за межі 

оболонки. 

12. Обладнання та захисні системи повинні проектуватися та 

виготовлятися таким чином, щоб вони могли виконувати передбачені для них 

функції у відповідності з вимогами безпеки навіть при змінні параметрів 

оточуючого середовища і при наявності вібрацій, забруднення, вологості та 

інших зовнішніх впливах, що можуть мати місце  в межах режимів роботи, які 

встановлені виробником. 
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13. З метою запобігання ризиків 

виникнення вибуху при експлуатації 

обладнання та захисних систем у 

вибухонебезпечному середовищі, 

вони  обов‘язково повинні бути 

оснащені відповідними вбудованими 

вимірювальними, захисними, 

контрольними і регулюючими 

пристроями.  

Слід зазначити, що у Додатку ІІ 

Директиви АТЕХ окремо наведені  

додаткові вимоги  щодо обладнання 

Групи I та Групи II і захисних систем 

з урахуванням специфіки їх роботи. 

Також слід зазначити на вибухозахищене обладнання, яке відповідає 

вимогам  Директиви АТЕХ, виробник повинен нанести відповідне маркування 

знаком СЕ та ідентифікаційний номер відповідального уповноваженого органу. 

Також, згідно з вимогами  Директиви АТЕХ, запроваджене обов‘язкове 

маркування всього вибухозахищеного обладнання (продукції)  знаком Eх .  

Все вибухозахищене обладнання та  системи захисту повинні мати легке 

для читання   маркування, яке не повинно стиратися. Мінімально маркування 

повинно включати: 

- найменування та адресу виробника; 

- маркування знаком СЕ (Додаток X Директиви АТЕХ, пункт А); 

- позначення серії або типу, 

- серійний номер (при наявності); 

- рік виготовлення; 

- позначення групи і категорії устаткування за вибухозахистом; 

- для обладнання Групи ІІ - букву «G» (стосовно до вибухонебезпечного 

середовища, обумовленого газом, паром і туманом), та / або 

- букву «D» (стосовно до вибухонебезпечного середовища, обумовленого 

пилом). 

Крім того, у разі потреби, маркування може включати всю інформацію, яка 

має значення для безпечної експлуатації вибухозахищеного обладнання. 

Що стосується Директиви 99/92/EC [5] (друга назва - Директива ATEX 

137),  то це Директива для управління вибухонебезпечними середовищами на 

робочих місцях, яка встановлює вимоги з гігієни та безпеки праці осіб, які 

працюють у потенційно вибухонебезпечному середовищі. 

Згідно з вимогами Директиви АТЕХ 137 при організації робочих місць, 

роботодавець, повинен: 

• відповідним чином класифікувати небезпечні місця, в яких може виникнути 

вибухонебезпечне середовище; 

• гарантувати, що в таких місцях виконуються мінімальні вимоги з 

вибухозахищеності; 
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• забезпечити відповідне маркування місць доступу до майданчиків з 

можливою появою вибухонебезпечного середовища, що становить небезпеку для 

здоров'я і умов охорони праці працівників. 

Також, згідно з вимогами Директиви АТЕХ 137, роботодавець повинен мати 

в наявності так званий документ з вибухозахищеності, який включає положення 

про те, що: 

• вибухонебезпечні ризики встановлені і отримали відповідну оцінку; 

• місця виникнення вибухонебезпечного середовища встановлені і 

класифіковані за відповідними зонами; 

• забезпечені мінімальні вимоги із вибухозахищеності, які встановлені 

Директивою АТЕХ 137; 

• вжито відповідних заходів щодо 

досягнення цілей, зазначених в Директиві 

АТЕХ 137; 

• робочі місця і виробниче 

обладнання, в тому числі і пристрої 

аварійного оповіщення, спроектовані, 

експлуатуються і підтримуються на 

необхідному технічному рівні з 

дотриманням усіх необхідних вимог з 

безпеки; 

• відповідний план заходів щодо 

безпечної роботи виробничого обладнання 

розроблено згідно із  положеннями 

Директиви 89/655/EEC. 

Згідно з вимогами Директиви АТЕХ 137 зона класифікація небезпечних місць 

з можливою появою вибухонебезпечного середовища базується на частоті появи і 

тривалості існування вибухонебезпечного середовища: 

Зона 0 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з 

суміші повітря з горючими речовинами у вигляді газу, пара або туману, присутнє 

постійно або протягом тривалих періодів часу, або часто; 

Зона 1 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з 

суміші повітря з горючими речовинами у вигляді газу, пара або туману, присутнє 

в звичайних виробничих умовах, швидше за все, зрідка; 

Зона 2 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що складається з 

суміші повітря з горючими речовинами у вигляді газу, пара або туману, не 

обов'язково присутнє в звичайних виробничих умовах, але якщо воно все ж таки 

присутнє, то лише протягом короткого часу; 

Зона 20 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що представляє 

собою хмару легко займистого пилу, зваженого в повітрі, присутнє постійно або 

протягом тривалих періодів часу, або часто; 

Зона 21 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що представляє 

собою хмару легко займистого пилу, зваженого в повітрі, присутнє в звичайних 

виробничих умовах, швидше за все, зрідка; 
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Зона 22 - місце, в якому вибухонебезпечне середовище, що представляє 

собою хмару легко займистого пилу, зваженого в повітрі, не обов'язково присутнє 

в звичайних виробничих умовах, але якщо таке середовище все ж таки присутнє, 

то лише протягом короткого часу. 

Слід зазначити, що в НПАОП 40.11.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) «ПУЕ. 

Електрообладнання спеціальних установок» вже використовується саме ця 

класифікація вибухонебезпечних зон. 

Згідно з вимогами Директиви АТЕХ 137 для того, щоб обладнання було 

придатним для використання у вибухонебезпечному середовищі, тобто при 

наявності газів, парів, туману і/або пилу, в зазначених зонах слід використовувати 

обладнання наступних категорій: 

• в Зоні 0 або Зоні 20 - обладнання категорії 1, 

• в Зоні 1 або Зоні 21 - обладнання категорії 1 або 2, 

 • в Зоні 2 або Зоні 22 - обладнання категорії 1, 2 або 3. 

Також в Директиві АТЕХ 137 

наведені основні вимоги стосовно 

навчання і підготовки працівників, в 

тому числі, стосовно необхідності 

забезпечення працівників, які 

перебувають в місцях з можливим 

утворенням вибухонебезпечного 

середовища, відповідними знаннями з 

техніки безпеки і практичними 

навичками щодо захисту від вибухів. 

Згідно з Директивою АТЕХ 137, 

будь-які роботи в небезпечних місцях, в яких може виникнути вибухонебезпечне 

середовище, повинні виконуватися відповідно до розроблених письмових 

інструкцій. Також, в обов'язковому порядку, повинна використовуватися 

відповідна система допуску до роботи, при цьому дозвіл на виконання подібного 

виду робіт повинен видаватися особою, яка несе безпосередню відповідальність за 

безпеку їх проведення. 

Наведені в даній роботі матеріали повинні сприяти більш чіткому 

розумінню основних особливостей функціонування та застосування сучасного 

європейського законодавства в сфері проектування, виготовлення та 

експлуатації виробничого обладнання, захисних систем і їх компонентів 

(електричних і неелектричних) і організації робочих місць при роботі у 

потенційно вибухонебезпечних середовищах. 

Безумовно, що подальше реформування національного законодавства в 

сфері промислової безпеки відповідно до існуючих вимог сучасного 

європейського законодавства, а саме Директив ЕС так званого Нового  

Глобального Підходу, які регламентують вимоги безпеки до окремих груп 

промислового обладнання та продукції, повинно дозволити значно підвищити 

рівень взаємної довіри між країнами Європейського Союзу та Україною, а 
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також суттєво підвищити рівень безпеки та конкурентної спроможності 

продукції вітчизняних підприємств. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ  

Кисиленко В.К., студент (гр. РС-42, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Інтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) – це мережі, що 

складаються із сукупності фізичних об'єктів (речей) або пристроїв, які мають 

вбудовані сенсори, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати 

передачу і обмін даних між об‘єктами і комп'ютерними системами. Крім 

сенсорів, мережі Інтернету речей можуть мати виконавчі пристрої, вбудовані у 

фізичні об'єкти і пов'язані між собою через дротові і бездротові мережі. Ці 

взаємопов'язані об'єкти виконують функції зчитування, приведення в дію, 

програмування та ідентифікації, та дозволяють виключити необхідність участі 

людини у багатьох процесах.  

Протягом останнього десятиліття Інтернет речей плавно увійшов в наше 

життя завдяки появі систем бездротового зв'язку, таких як RFID, Wi-Fi, 4G, 

IEEE 802.15.x, які найчастіше використовуються в основі додатків моніторингу 

та контролю. Сьогодні системи Інтернету речей використовують не тільки для 

приватних мереж, а й на виробництвах, фабриках, заводах, підприємствах та 

навіть в державних установах. Основна  проблема використання мереж IoT 

полягає в тому, що вони не мають захисту від впливів зі сторони зловмисника. 

Це може призвести, в ліпшому випадку, до заподіяння шкоди майну 

користувача, а в гіршому – його здоров‘ю та життю.  

Наприклад, пристрої контролю та управління електричною мережею 

можуть бути захоплені зловмисником за допомогою будь-якого девайсу, що 

має доступ до мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення. 

Отримавши повний чи частковий контроль над пристроєм зловмисник може 

спричинити вимкнення або псування електричних приладів, в тому числі 

критично-необхідних приладів (систем життєзабезпечення в лікарнях, систем 

моніторингу на виробництві, охоронних систем, тощо), створити коротке 

замикання в мережі та навіть спричинити пожежу або аварію, якщо мова йде 

про виробництво. Саме тому постає актуальна проблема дослідження безпеки 

Інтернету речей та, зокрема, безпеки користувача, його майна та особистої 

інформації, що передається, обробляється та зберігається в мережах IoT.  

Предметом дослідження є загальна оцінка небезпек для Інтернету речей 

на основних структурних рівнях, проблеми захисту персональних даних 

людини та забезпечення конфіденційності її інформації, основні ризики, 

пов‘язані з інтеграцією Інтернету речей в життя людини, вплив незахищеності 

Інтернету речей на життєдіяльність людини. 

Аналіз публікацій. Високий рівень неоднорідності в поєднанні з широкою 

гамою систем Інтернету речей, як очікується, підвищить існуючий рівень загроз 

безпеки в глобальній мережі, яка все частіше використовується для взаємодії 

людей, машин і роботів. Зокрема, традиційні заходи дотримання 

конфіденційності і протидії загрозам не можуть бути безпосередньо застосовані 

до технологій IoT через їх обмежені обчислювальні потужності. Крім того,  
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велика кількість з'єднаних пристроїв створюють проблему масштабованості. В 

роботі [1] приведено інформацію про ринок IoT, його перспективи, темпи 

розвитку, а також аніліз можливих ризиків, що з‘являться з повною інтеграцією 

IoT в життя людини. В статті [2] приведений аналіз основних  проблем безпеки 

Інтернету речей.  

Для досягнення повного визнання з боку користувачів визначення і 

досягнення необхідного рівня безпеки та захищеності для Інтернету речей є 

обов'язковими. Крім цього, повинні бути гарантовані безпека та анонімність 

даних користувача, їх конфіденційність і цілісність, а також надійність 

механізмів аутентифікації і авторизації. Це необхідно для запобігання 

несанкціонованого доступу неавторизованих користувачів до системи. В статті 

[3] наведені основні криптографічні методи захисту інформації, забезпечення її 

конфіденційності та цілістності для мереж Інтернету речей. 

Оскільки недосконалість, незахищеність Інтернету речей  може призвести 

до негативних впливів на життєдіяльність людини, зокрема до завдання шкоди 

фізичному та психологічному здоров‘ю з боку зловмисника, ці проблеми 

будуть розглянуті в нашій роботі.  

Основні результати дослідження. Для Інтернету речей  визначені три 

основні характеристики – комплексні знання, надійність передачі інформації  та 

інтелектуальна обробка. Відповідно до цих характеристик структура Інтернету 

речей може бути розділена на три рівні – рівень сприйнятті, мережевий рівень і 

прикладний рівень [4]. 

Завдання рівня сприйняття – отримати надійне, цілісне та вірогідне 

зчитування інформації з сенсорів, RFID-міток, тощо.  

Мережевий рівень забезпечує доступ, передачу інформації, її обробку та 

зберігання. Він складається з рівня доступу (мобільні мережі зв'язку) і 

основного рівня обміну (Інтернет, NGN, віртуальні приватні мережі). Більшість 

сенсорних мереж використовують бездротові мережі зв'язку: персональні 

мережі (WPAN), локальні мережі (WLAN), міські мережі (WMAN), глобальні 

мережі (WWAN), а також супутникову мережу. Сенсорні мережі в IoT 

використовують протоколи зв'язку на основі IP [1]. 

Прикладний рівень аналізує і обробляє прийняту інформацію для 

визначення оптимального рішення і контролю за управлінням, додатками і 

послугами. На прикладному рівні виконуються функції зі збору та зберігання 

даних, забезпечення ефективності енергозабезпечення і логістики. 

Основна проблема безпеки на рівні сприйняття полягає у фізичній безпеці 

приладів сприйняття і безпеці збору інформації. Для більшості вузлів 

сприйняття характерна відсутність стандартів, різноманітність, простота, 

обмежене енергозабезпечення та слабка здатність до забезпечення безпеки. 

Тому Інтернет речей не може забезпечити уніфіковану систему захисту безпеки 

і є вразливою для зловмисника, який хоче завдати шкоди користувачу. Так як 

бездротова сенсорна мережа на рівні сприйняття є джерелом інформації, то 

інформаційна безпека на цьому рівні дуже важлива. Вона включає фізичне 

захоплення сенсорних вузлів, захоплення вузлів шлюзу, витік інформації 
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сенсора, загрози цілісності даних, порушення енергозабезпечення, загрози 

перевантаження, атаки типу DoS, загрози маршрутизації встановленням в 

мережу нелегітимних сенсорів і загрози копіювання вузла.  

Загрози для безпеки існуючих мереж зв'язку поширюються і на Інтернет 

речей, який побудований на них. До них відносяться: несанкціонований доступ, 

перехоплення даних користувача, порушення конфіденційності, цілісності 

інформації, DoS-атаки, віруси, експлойтери, мережеві черв'яки, тощо. Крім 

того, існують міжмережеві проблеми аутентифікації, які можуть бути 

причиною DDoS та DoS-атак [2,3]. 

Для Інтернету речей стоять ще більш складні проблеми забезпечення 

безпеки в порівнянні з тими, які характерні для мереж зв‘язку. До них 

додаються можливі проблеми масштабованості мережі, викликані мало 

передбачуваним обсягом передачі даних від великого числа вузлів, 

ненадійність програмного забезпечення, тощо.  

Широке застосування Інтернету речей є результатом інтеграції 

комп'ютерних технологій, технологій зв'язку і різних областей промислових 

галузей.  Крім порушення інформаційної безпеки традиційних мереж зв'язку (в 

результаті ризику підслуховування, спотворення інформації, розкриття 

інформації) пристрої та мережі Інтернету речей стикаються з додатковими 

проблемами безпеки на прикладному рівні – при використанні хмарних 

обчисленнях, обробці інформації, забезпеченні прав на інтелектуальну 

власність, захист приватності, і т.д.[1]. 

Іноземні фахівці приділяють велику увагу науковим і експериментальним 

дослідженням в забезпеченні інформаційної безпеки Інтернету речей. 

Найбільший ризик для безпеки знаходиться на нижньому рівні архітектури – 

рівні сприйняття. При цьому не можна ігнорувати ризики для безпеки на інших 

рівнях архітектури IoT, для яких також характерний високий рівень ризику [4]. 

Висновки. Стрімкий розвиток кількості систем та мереж Інтернету речей 

викликаний широким поширенням бездротових технологій і міжмашинного 

обміну, розвитком технологій хмарних обчислень і початком переходу на IPv6. 

Однак, використання IoT в багатьох областях обмежено складними проблемами 

в частині забезпечення інформаційної безпеки, конфіденційності та безпеки 

інформації. 

Прийняття обґрунтованих заходів безпеки, що протистоять виявленим 

недолікам, а також впровадження різних систем виявлення вторгнень, 

криптографічних заходів безпеки в процесі обміну інформацією та 

використання ефективних методів комунікації призведе до створення більш 

безпечної і надійної інфраструктури Інтернету речей, що зможе гарантувати 

безпеку здоров‘я, інформації та майна користувача. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ  

Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Бойко Р.Д., Семенюк А.А., студенти (гр. РА-61с, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 

 

Процес реформування системи промислової безпеки в Європейському 

Союзі, а саме введення в країнах Європейського Союзу нових єдиних 

гармонізованих стандартів, а також відповідних Директив ЕС так званого 

Нового  Глобального Підходу щодо безпеки виробничого обладнання та 

продукції безпосередньо стосується і нашої держави, яка послідовно проводить 

політику інтеграції  з країнами Європейського Союзу.  

Згідно з [1] Україні необхідно узгодити з Європейським Союзом питання 

технічного регулювання, стандарти та проведення процедури оцінки 

відповідності вимогам безпеки промислового обладнання та продукції,  а також 

питання подальшої  адаптації існуючого національного законодавства в цій 

сфері до сучасного  європейського, і це є пріоритетним напрямом подальшого 

розвитку наших взаємовідносин у цій сфері. 

Безумовно, що  зробити це якісно і ефективно можливо лише за умови  

глибокого розуміння всіх основних особливостей сучасного європейського 

законодавства в сфері промислової безпеки, в тому числі і  в такому важливому 

її сегменті, як безпека  вимірювальних пристроїв та систем. 

Метою даної роботи є  визначення основних особливостей європейського 

законодавства щодо оцінки відповідності вимогам безпеки вимірювальних 

пристроїв та систем. 

Основним нормативним документом, який визначає вимоги безпеки 

стосовно особливостей виробництва, реалізації та експлуатації вимірювальних 

пристроїв та систем на території Європейського Союзу є Директива MID 

/Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 

2004 on measuring instruments/ [2]. Саме на основі даної Директиви, а також з 

урахуванням  вимог єдиної з  країнами Європейського Союзу нормативної бази 

щодо проведення процедур оцінки відповідності вимогам безпеки 

промислового обладнання та продукції [3-7], в Україні вже розроблений 

відповідний Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів 

вимірювальної техніки [8].  

 Директива MID поширюється на всі засоби вимірювання (ЗВ) і 

встановлює основні вимоги з безпеки, яким вони повинні відповідати у разі їх 

виробництва та реалізації на ринку Європейського Союзу, а також у разі 

введення їх в експлуатацію.  

Згідно із Статтею 1 Директиви MID сфера її дії поширюється на всі 

прилади та системи з вимірювальними функціями, які визначені в спеціальних 

Додатках MI-001 - MI-010 цієї Директиви.  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=35-2011-%EF
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Оцінка відповідності та сертифікація ЗВ за існуючим європейським 

законодавством повинна проводитися у суворій відповідності з усіма вимогами 

Директиви MID та її Додатками. Як правило, крім загальних вимог, 

розробляються і особливі вимоги, що діють на території тієї країни, де 

вимірювальні прилади реалізовуються і вводяться в експлуатацію. 

Оцінка відповідності ЗВ основним суттєвим вимогам Директиви MID  

повинна здійснюватися згідно із статтею 9 цієї Директиви і виконуватися за 

заявкою відповідно до однієї із існуючих процедур оцінки відповідності, які 

наведені в спеціальних Додатках (від А до H1) Директиви MID.  

У разі впровадження виробником системи якості, нотифікований орган,  з 

метою підтвердження ефективності її функціонування, має право під свою 

відповідальність  здійснювати відповідний нагляд та контроль. При цьому 

виробник не повинен перешкоджати нотифікованим органам в рамках 

інспекційного нагляду та контролю, обмежувати доступ у виробничі 

приміщення, контрольно-випробувальні лабораторії, складські приміщення. 

Також виробник повинен надавати представникам нотифікованих органів будь-

яку необхідну інформацію, зокрема: 

- документацію, яка відноситься до системи якості, 

- протоколи результатів випробувань та калібрування ЗВ, звіти про 

підвищення кваліфікації персоналу тощо. 

Для  проведення правильної і точної оцінки відповідності ЗВ вимогам 

Директиви MID, необхідно розробити відповідний технічний файл /Technical 

Construction File (TCF)/.  

Технічний файл (Technical Construction File /TCF/) – це документація, яка 

містить технічні вимоги щодо проектування, виробництва, обігу, експлуатації 

та утилізації будь-якого вимірювального обладнання. По суті, ця документація 

повинна  відображати  як особливості конструкції та функціонування ЗВ, так і 

особливості його  виробництва 

Виробник повинен скласти технічну документацію на ЗВ, як це 

встановлено в Статті 10 Директиви MID. 

Згідно із цією Статтею: 

1. Технічна документація повинна ясно і чітко описувати конструкцію ЗВ, 

особливості його роботи та виробництва, і дозволяти проводити оцінку його 

відповідності згідно з вимогами  Директиви MID. 

2. Технічна документація повинна бути досить докладною і достатньою 

для того, щоб забезпечити  визначеність метрологічних характеристик ЗВ, їх 

відтворюваність та  цілісність ЗВ. 

3. Технічна документація повинна включати усі необхідні дані для оцінки 

відповідності та ідентифікації типового зразка та/або ЗВ: 

(а) загальний опис ЗВ; 

(b) принципову схему і робочі креслення, креслення компонентів та 

складових частин, електричні схеми і т. ін.; 

(c) опис виробничих операцій, що забезпечують спроможність 

(правильність) виробництва; 
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(d) опис електронних приладів з кресленнями, діаграмами та загальною 

інформацією про програмне забезпечення (у разі необхідності), для пояснення  

їх характеристик та особливостей роботи; 

(e) описи і пояснення, необхідні для розуміння пунктів (b), (c) і (d), 

включаючи роботу самого ЗВ; 

(f) перелік стандартів та/або нормативних документів, які застосовуються 

повністю або частково; 

(g) опис додаткових рішень, прийнятих для забезпечення суттєвих вимог 

Директиви MID, у разі, якщо стандарти та/або нормативні документи, зазначені 

в Статті 13 цієї Директиви, не застосовувалися; 

(h) результати конструктивних конструкторських розрахунків, експертиз і 

т. ін.; 

(i) відповідні результати випробувань (у разі необхідності), для того, щоб 

продемонструвати, що типовий зразок та/або ЗВ відповідає вимогам  

Директиви MID в заявлених нормальних умовах роботи і при встановлених 

впливах навколишнього середовища; 

 (j) Сертифікати ЄC на затверджений типовий зразок ЗВ або сертифікати 

ЄС з експертизи конструкції ЗВ.  

4. Виробник повинен визначити місце нанесення клейм та маркувань на 

ЗВ. 

5. Виробник повинен вказати умови сумісності з інтерфейсом і складовими 

частинами (у разі необхідності). 

6. Також необхідно представити перелік методів, які використовувалися  

для запобігання можливих ризиків, та надати опис цих методів. 

Що стосується забезпечення правового захисту конфіденційної інформації, 

яка може міститися в технічній документації на ЗВ, то відповідно до Council 

Decision 90/683/EEC (Додаток II) Держави  Європейського Союзу повинні 

забезпечити на всіх стадіях роботи з технічними файлами (оцінка відповідності, 

сертифікація, інспекція та нагляд) необхідний рівень захисту даної інформації. 

Необхідно пам‘ятати, що технічна документація на ЗВ повинна зберігатися 

у виробника або у його Уповноваженого Представника протягом 10 років з дати 

закінчення виробництва даного ЗВ. Виробник має право вводити обмеження на 

доступ до технічної документації для всіх інших постачальників або виробників 

аналогічного вимірювального обладнання. Також  виробник має право у 

письмовій формі визначити розділи технічної документації, в тому числі і 

проектної, до якої повинен бути  закритий доступ всім, крім контролюючих та 

наглядових органів країн Європейського Союзу, які за існуючими законами 

мають на це право. 

Згідно із Статтею 7 Директиви MID, відповідність ЗВ всім положенням цієї 

Директиви повинна позначатися наявністю на ньому маркування відповідним 

знаком "CE" і додаткового метрологічного маркування, передбаченого  

Статтею 17. Додаткове метрологічне маркування повинно бути розташоване 

одразу за знаком "CE". Якщо передбачена процедура оцінки відповідності ЗВ, 

то додатково наноситься  і ідентифікаційний номер нотифікованого органу.  
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Знак маркування "CE" і додаткове метрологічне маркування повинні 

наноситися виробником або під його відповідальність. Ці маркування можуть 

бути нанесені на прилад, в тому числі, і в процесі його виробництва, якщо це 

виправдано. 

У разі, якщо на ЗВ поширюються заходи, прийняті іншими Директивами, 

які охоплюють додаткові аспекти, що вимагають нанесення знаку "CE", то у 

цьому випадку, маркування також повинно вказувати, що даний ЗВ відповідає 

вимогам і інших Директив. 

У разі, якщо ЗВ складається з групи приладів, які не є складовими 

частинами, що працюють узгоджено, маркування повинно наноситися на 

основний пристрій ЗВ. 

Якщо ЗВ занадто малий або занадто чутливий для того, щоб нанести на 

нього маркування "CE" і додаткове метрологічне маркування, то, у цьому разі 

маркується або упаковка, якщо вона є, або супроводжуюча документація. Знак 

маркування "CE" і додаткова метрологічна маркування не повинні стиратися. 

Ідентифікаційний номер нотифікованим органу також не повинен стиратися 

або він може саморуйнуватися при спробі його видалення. Всі маркування 

повинні бути чітко видимими та легко доступними. 

Згідно з існуючими вимогами Декларація відповідності складається на 

кожний тип ЗВ і повинна зберігатися в розпорядженні національного 

офіційного органу протягом десяти років після виготовлення останнього 

екземпляру ЗВ даного типу. Декларація ідентифікує тип (модель) ЗВ, для якого 

вона складається. 

Копія декларації повинна додаватися до кожного ЗВ. У тих випадках, коли 

поставляється велика кількість однотипних ЗВ одному користувачеві, ця 

вимога може бути одночасно застосована одразу до всієї партії подібних ЗВ. 

Слід зазначити, що відповідність національного законодавства в сфері 

промислової безпеки  вимогам Директив EC  та Гармонізованих стандартів так 

званого Нового  Глобального Підходу, які регламентують вимоги безпеки до 

окремих груп промислового обладнання та продукції, дозволить зробити дійсно 

суттєвий крок на шляху формування взаємної довіри між Україною та країнами 

Європейського Союзу  в цій сфері, що, в свою чергу, дозволить значно 

підвищити рівень безпеки та конкурентної спроможності продукції вітчизняних 

підприємств. 
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ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ ПРИ ВЕРСТЦІ ДРУКОВАНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

Кісельова Я. А., студ. (гр. СГ-41, ВПІ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. На сьогоднішній день значна частина інформації сприймається 

людиною за допомогою текстової візуалізації. Питання якості передачі 

текстового матеріалу є, безперечно важливим, адже це не тільки впливає на 

ефективність засвоєних людиною знань ( а отже, і на її інтелектуальний 

потенціал), але й також і на фізичний та психологічний стан. Для створення 

технологій підготовки оптимально структурованої текстової інформації 

важливим завданням є узагальнити вже існуючі знання, щоб на їх основі 

розробляти нові дослідження у даній сфері, що сприятиме покращенню не 

тільки фізичної частини людського здоров‘я, але деякою мірою розширить 

відомості про її когнітивну діяльність.  

Метою даної роботи є визначення чинників, що впливають на здоров‘я 

людини в процесі сприйняття текстового матеріалу видань, їх наслідків, а 

також можливих рішень існуючих проблем.  

У сфері безпеки життєдіяльності є ряд правил, спрямованих на досягнення 

фізичного і психічного здоров‘я людини у цій галузі. Ними є гігієнічні вимоги, 

що спрямовані на забезпечення читабельності тексту з метою попередження 

негативної дії процесу читання. У випадку друкованої продукції дані вимоги 

здатні захистити зір людини за допомогою використання наступних факторів: 

читабельність шрифтів, розмір між частинами тексту, ширина полів, 

інтерліньяж тощо. Вимоги також пов‘язані з єдністю стилю для підтримання 

єдиного образу видання: це єдність текстової структури. Окрім цього, грамотна 

верстка завжди виконана за правилами «золотого перетину», який не тільки є 

засобом гармонізації та структуризації текстового видання, але й основним 

принципом гармонії в природі загалом.  

Неправильна верстка текстової друкованої продукції є основною 

причиною проблем, пов‘язаних із погіршенням зору людини та її фізичним і 

психологічним виснаженням. Напруга зорового аналізатору є також причиною 

виникнення головного болю, міопії, збільшує проблеми, що пов‘язані з 

порушенням кровообігу. Тому особливе місце у запобіганні вищезгаданих 

проблем посідає поняття читабельності шрифту, яка визначається швидкістю, 

тобто зручністю і швидкістю прочитання окремих друкованих знаків, так і 

тексту загалом, а також тим, на скільки людина може правильно зрозуміти 

прочитане нею за умови відсутності напруження та підвищеної втоми. 

Читабельність шрифту дозволяє сконцентруватися читачу саме на змісті 

інформації, а не на знаках, що її передають.  

Основні причини проблем. Можна виділити наступні фактори, які за 

неправильної верстки впливають на  читабельність тексту: 

 Шрифт тексту та заголовків ( розбірливість, розмір, види); 
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 Ширина колонок; 

 Просторова організація задрукованої сторінки (білий простір, розмір між 

текстовими блоками, відбивки, розміщення текстового, ілюстративного 

матеріалу тощо); 

 Виворітка; 

 «Срібло набору»; 

 Колір друку і фону; 

 Висота та довжина рядка; 

 Інтерліньяж. 

Не менш вагоме значення при верстці має модульна сітка, що є каркасом 

для розміщення блоків як текстового, так і  ілюстративного матеріалу. Вона 

впорядковує та структурує інформацію, роблячи її більш сприйнятною для 

людського ока. Та є своєрідним засобом гармонізації елементів композиції 

розвороту. Яким би цікавим не було дизайнерське рішення, але якщо ці 

елементи (текстові та ілюстративні) впорядковано не правильно, це не 

виправдає не тільки гедоністичної функції художнього оформлення, але й 

позначиться на ускладненні прочитання тексту, а отже, і на здоров‘ї   самої 

людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Траекторія руху очей текстом. Максимальне врахування усіх 

факторів впливу на читабельність текстового матеріалу дозволяє уникати 

напруги зорового аналізатору [1] 

 

Варто також зазначити, що гігієнічні вимоги до друкованої продукції чітко 

регламентовані Міністерством Охорони і Здоров‘я України відповідно до  

статті  40  Закону  України  "Про забезпечення санітарного  та   епідемічного 
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благополуччя населення" )[2]. Але, на жаль, не вся друкована продукція 

відповідає цим нормам. Це пов‘язано не тільки з некомпетентністю людей, 

задіяних у її створенні, але й значною тенденцією до економії та якості 

матеріалів при виготовленні такої продукції (пеперу, фарб, тощо). Досить часто 

деякі видавництва економлячи на матеріалі зменшують кегель шрифту, 

звужують поля, застосовують неякісні матеріалу тощо для економії, що не 

тільки позбавляє естетичної цінності продукту. Ці чинники, безумовно, можуть 

суттєво позначитись і на здоров‘ї людини.  

 Визначивши причини, що впливають на здоров‘я людини в процесі 

сприйняття текстового матеріалу та негативні наслідки, яких може завдати 

неправильне виконання верстки, загалом підсумовуючи вищесказане, можна 

зробити наступні висновки: 

 чітко дотримуючись встановлених правил, зроблених на підставі 

численних наукових досліджень, знаючи головні критерії при організації 

текстового матеріалу,  досягається безпека здоров‘я при сприйнятті зоровим 

аналізатором текстової інформації при читанні; 

 актуальним завданням на сьогоднішній момент залишається контроль 

якості друкованої продукції, адже в Україні, не зважаючи на встановлені 

норми, не завжди їх дотримуються. Тому необхідно посилювати контроль у 

даній сфері для достатнього результату; 

 значна кількість видавництв в Україні значною мірою економить на 

матеріалах, що негативно позначається на загальному результаті продукції не 

тільки в естетичному аспекті, але й в площині здоров‘я. Тому державі 

необхідно економічно стимулювати підприємства для забезпечення належної 

якості друкованої продукції.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ 

Коваленко В.В., к.б.н.;  

Тихенко О.М., к.т.н.(Національний авіаційний університет) 

 

На сьогоднішній день достатньо багато уваги приділяється 

електромагнітній безпеці, що обумовлено збільшенням кількості і насиченості 

виробничого середовища електричним та електронним обладнанням, а також 

підвищенням робочих частот засобів бездротового зв‘язку різного призначення. 

Найбільш ефективним заходом зі зниження рівнів електромагнітних полів 

є їх екранування захисними поверхнями різного складу та конструкцій. Це 

потребує досліджень та розробок матеріалів із задовільними коефіцієнтами 

екранування електромагнітних полів з різними частотно-амплітудними 

характеристиками. Розроблення таких електромагнітних екранів та 

дослідження їх властивостей є актуальною проблематикою як в Україні, так і в 

усьому світі [1 – 3]. 

У більшості випадків створення захисних матеріалів для екранів пов‘язане 

з одним впливом, тобто екранується електромагнітне поле одного або групи 

однотипних джерел, що у сучасних умовах не можна вважати задовільним, 

через різноманітність джерел електромагнітних полів як у виробничих, так і в 

побутових умовах, їх різні амплітуди та широкий частотний спектр. 

Досвід практичної роботи з електромагнітної безпеки свідчить, що 

традиційні матеріали для екранування електромагнітних полів та 

випромінювань, регламентовані чинними нормативними документами (мідні та 

алюмінієві сплави, електротехнічні сталі, пермалої та металеві сітки), не 

задовольняють сучасні потреби. Це обумовлено розширенням частотного 

спектра електромагнітних полів, ущільненням розміщення електричного та 

електронного обладнання на виробничих площах та зростанням вимог до 

захисту працюючих та електромагнітної сумісності. 

В останні роки набули поширення електромагнітні екрани, виготовлені з 

аморфних магнітом‘яких металевих сплавів. Головним недоліком є їх 

надзвичайно висока вартість через складність технології виготовлення. Тому 

вони використовуються тільки для виготовлення засобів індивідуального 

захисту або для цілей електромагнітної сумісності технічних засобів. 

У роботах [4, 5] запропоновано і досліджено властивості еластичних 

металовмісних матеріалів. Вони мають значно кращі діапазони керованості 

коефіцієнтом екранування, але не завжди прийнятні співвідношення 

коефіцієнтів відбиття та пропускання. Крім того недоліком таких матеріалів є 

використання макрочастинок металу у якості наповнювача. 

У дослідженнях [6, 7] показано, що додавання металовмісних наноструктур 

у непровідні матеріали дозволяє змінювати електрофізичні характеристики 

таких композитних матеріалів, які є визначними для захисних властивостей та 

керування ними. Таким чином, розроблення та дослідження композитних 



123 
 

металополімерних матеріалів з використанням металовмісних наповнювачів є 

перспективним напрямом удосконалення електромагнітних екранів.  

Мета роботи – розроблення і дослідження захисних композитних 

матеріалів для створення електромагнітних екранів на основі металовмісних 

наноструктур з широким діапазоном керованості коефіцієнтами поглинання та 

відбиття.  

Визначення захисних властивостей екрануючого матеріалу здійснювалося 

методами прямого вимірювання щільностей потоків енергії (мкВт/см
2
), що 

передбачено чинними нормативами з електромагнітної безпеки для 

електромагнітних полів частотами вище 300 МГц. Вимірювання виконувалося з 

допомогою повіреного вимірювача щільності потоку енергії П3 – 31. Відносна 

похибка вимірювань не перевищувала 1 дБ. Довжина електромагнітної хвилі на 

частоті 5 ГГц складає 0,06 м, тому розміри зразків для проведення випробувань 

обиралися таким чином, щоб у будь-якому разі виключити вплив дифракційних 

явищ на краях екрана (виникнення «напівтіні» спотворює результати 

вимірювань). 

Джерело випромінювання розташовувалося на відстані 1 м від екрана, що 

відповідало двом обов‘язковим умовам:  

– зразок перебував у хвильовій зоні електромагнітного поля; 

– розміри екрана набагато більші за довжину електромагнітної хвилі. 

Вимірювання здійснювалися у три етапи. На першому виконувалося 

вимірювання щільності потоку енергії без застосування екрана, на другому – 

вимірювався це й же параметр за умови розташування екрана між джерелом 

електромагнітного випромінювання та вимірювальною антеною. Це надає 

змогу визначити загальний коефіцієнт екранування випробуваного зразка. На 

третьому етапі вимірювальна антена розташовувалася між джерелами 

випромінювання та екраном. Це надає змогу визначити внесок відбиття 

електромагнітних хвиль у загальний коефіцієнт екранування. 

Під час вимірювань фон зовнішнього електромагнітного вимірювання 

ультрависоких і вищих частот не перевищував 0,08 – 1,00 мкВт/см
2
. 

Інтенсивність випромінювання тестового джерела електромагнітного поля була 

принаймні на два порядки вищою, що мінімізувало похибку вимірювань за 

рахунок зовнішніх електромагнітних впливів. 

Великий розмір екрана, навіть на стадії експериментального визначення 

його властивостей, критичний з точки зору коректності вимірювань (мінімізація 

впливу дифракційних явищ на кромках виробу). Рівномірність розподілу 

наповнювача критична для однорідності захисних властивостей і зменшує 

обсяги експериментальних робіт.  

Отримання композитного матеріалу з потрібною концентрацією 

наночастинок можливе за допомогою двох способів: синтез таких частинок 

безпосередньо у полімерному матеріалі з відповідних домішок (in situ) та 

додавання до розчину або розплаву готових металовмісних дрібнодисперсних 

частинок. Перший спосіб розроблений достатньо, але отримання зразків 

великих площ для випробувань виявилося досить проблематичним. Для 
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отримання дослідних зразків використовувалися дрібнодисперсні оксиди заліза 

Fe2O3 та Fe3O4 з середніми розмірами 50 – 300 нм, що є достатнім для 

мінімізації ефектів відбиття, які проявлялися при застосуванні алюмінієвої 

пудри (пелюстки товщиною 0,25 – 0,50 мкм з середніми мінімальними 

розмірами 20 – 50 мкм).  

У якості матриці (модельного матеріалу) було обрано епоксидну смолу з 

наступною полімеризацією з використанням поліамідного затверджувача. 

Кількість металевої компоненти визначалася за вагою. 

Вимірювання загального коефіцієнта екранування та внеску у нього 

екранування за рахунок відбиття здійснювалося на зразках розмірами  

75,075,0  м крізь вікно, яке виключало проникнення випромінювання поза 

екраном. У якості джерела випромінювання був використаний високочастотний 

генератор зі штирьовою антеною.  

Випробування проводилися для зразків з дисперсністю металовмісної 

компоненти 50 – 100 нм та 200 – 300 нм і товщиною 5 мм. Результати 

вимірювання наведені на рис. 1 і 2. Частота екранованого випромінювання – 5 

ГГц. 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнта екранування композитного матеріалу від 

металовмісного матеріалу:  – (50 – 100) нм,  – (200 – 300) нм 

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта відбиття композитного матеріалу від 

концентрації металовмісного матеріалу  –  (50 – 100) нм,  – (200 – 300) нм 

 

Попередні дослідження свідчать, що захисні властивості матеріалів 

залежать від їх електрофізичних властивостей.  
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Результати показують, що зростання захисних властивостей відбувається 

на межі протікання електричного струму. При цьому підвищується і коефіцієнт 

відбиття, але наявність таких даних дає можливість оптимізувати 

співвідношення коефіцієнтів поглинання та відбиття у залежності від потрібних 

рівнів захисту у реальних умовах. 

 

Висновки 

1. Найбільш перспективними матеріалами для захисту від впливу 

електромагнітних полів людей та забезпечення електромагнітної сумісності 

технічних засобів є металополімерні композити з наповнювачем із частинок 

нанорозмірів. 

2. Захисні властивості нанокомпозитних електромагнітних екранів 

залежать не тільки від концентрації металовмісних частинок, а й від їх розмірів. 

Це надає можливість керувати властивостями матеріалів у залежності від 

частотно-амплітудних характеристик екранованого поля та конкретних 

виробничих потреб. 
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НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА КАРТОНОРОБНІЙ 

МАШИНІ ПРИ РОБОТІ УСТАНОВКИ ІНФРАЧЕРВОНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Ковтун А. І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 
Телестакова В.В., студ. (гр. ЛБ-61м, ІХФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Одним із найбільш металоємним та енергозатратним обладнанням 

целюлозно-паперової промисловості  є сушильна частина.   

Існує два найпоширеніших методи сушіння картонного полотна: 

- За допомогою сушильних циліндрів, які обігріваються парою; 

- За допомогою інфрачервоних випромінювачів. 

Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання є одним з маловивчених факторів, 

який негативно впливає на життя та здоров‘я працівників, що є пріоритетним 

по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємств [1]. 

Джерелом інфрачервоного випромінювання є будь-яке тіло, температура 

поверхні якого перевищує температуру абсолютного нуля (-273 К). 

Спектральний склад випромінювань інфрачервоного діапазону залежить від 

температури поверхні тіла. Чим вища температура тіла, тим коротша довжина 

випромінюваної електромагнітної хвилі. Вплив інфрачервоного 

випромінювання на людину залежить від довжини хвилі, що випромінюється, й 

від глибини проникнення променів [2].  

В залежності від дії цього інфрачервоне випромінювання на людину , 

його  поділяють на три ділянки [3]: 

А – ближня (короткохвильова), які впливають на організм людини, а саме 

на органи і тканини які знаходяться на декількох сантиметрах від поверхні тіла. 

Характеризується високою проникністю крізь шкіру; 

В – середня (середньохвильова) – поглинається шарами дерми та 

підшкірною жировою тканиною; 

С – далека (довгохвильова) – поглинається епідермісом. 

При роботі установки інфрачервоного випромінювання виникають 

наступні шкідливі та небезпечні виробничі фактори:  

- теплові випромінювання; 

- електронебезпека; 

- пожежонебезпека. 

 Теплові випромінювання 

При  виробництві картону у виробничих приміщеннях,  на робочих 

місцях неможливо встановити регламентовані інтенсивності теплового 

опромінення працюючих через технологічні вимоги, технічну недосяжність або 

економічно обґрунтовану недоцільність.  

У разі теплового опромінення від 140 до 350 Вт/м2 необхідно збільшувати 

на постійних робочих місцях швидкість руху повітря на 0,2 м/с за нормовані 

величини; у разі теплового опромінення, що перевищує 350 Вт/м2, доцільно 

застосовувати повітряне душування робочих місць, охолодження стін, підлоги, 
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стелі, створення оазису; вживати підсолену воду (водний розчин 0.5% натрій 

хлориду). Застосовують раціональний питний режим. 

Теплова ізоляція є найефективнішим і найбільш економічним заходом 

щодо зменшення ІЧ випромінювання (зменшуються загальні тепловиділення), 

запобігання опіків, скорочення витрат палива. Згідно діючих СН температура 

нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не повинна перевищувати 450С. 

Застосовують також внутрішню теплоізоляцію – футеровку для зниження 

температур робочих поверхонь конструкцій й устаткування. 

В залежності від принципу дії теплозахисні засоби поділяються на[2]: 

– тепловідбивні – металеві листи (сталь, алюміній, цинк, поліровані або 

покриті білою фарбою тощо) одинарні або подвійні; загартоване скло з 

плівковим покриттям; металізовані тканини; склотканини; плівковий матеріал 

та ін.; 

– тепловбираючі – сталеві або алюмінієві листи або коробки з 

теплоізоляцією з азбестового картону, цегли, повсті; сталева сітка (одинарна 

або подвійна з загартованим силікатним склом); загартоване силікатне 

органічне скло та ін.; 

– тепловідвідні – екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або 

сітки з стікаючою водою), водяні завіси та ін.; 

– комбіновані. 

Вибір теплозахисних засобів зумовлюється інтенсивністю та 

спектральним складом випромінювання, а також умовами технологічного 

процесу. 

Теплозахисні екрани повинні забезпечувати нормовані величини 

опромінення працівників; бути зручними в експлуатації; не ускладнювати 

огляд, чищення установки; гарантувати безпечну роботу з нею; бути міцними і 

зручними для виготовлення та монтажу; мати достатньо тривалий строк 

експлуатації; у процесі експлуатації зберігати ефективні теплозахисні якості. 

Нормування ІЧ випромінювань здійснюється згідно санітарних норм ДСН 

3.3.6.042-99, ГОСТ 12.4.123-83.  

 Електронебезпека 

За класифікацією приміщень по ступеню небезпеки ураження 

електричним струмом, приміщення, де встановлена картоноробна машина 

відноситься до класу приміщень з підвищеною небезпекою. 

В приміщені в якому розміщена сушильна частина картоноробної 

машини і для самої роботи машини використовуємо струм U = 220/380 В, 

частота f = 50 Гц з ізольованою нейтраллю [4]. 

Для запобігання ураженню електричним струмом [4]: 

– надійно ізолюємо елементи конструкції, що проводять електричний 

струм (Rіу ≥ 0,5 мОм – опір ізоляції); 

– кабелі укладаємо в «рукави»; 

– встановлюємо сітчасті (розмір щілини – 0,015х0,015 м) огорожі 

струмоведучих частин на недосяжній висоті 3,0 м; 

– встановлюємо електричне блокування на огорожі струмоведучих частин; 
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– встановлюємо орієнтацію в електроустановках (попереджувальні  

– сигнали та знаки; написи та таблички; знаки високої напруги; відповідне 

розташування і колір неізольованих струмоведучих частин і ізоляції; фарбування 

органів управління у відмінний від інших колір і світлова ізоляція); 

– обслуговуючому персоналу видаємо засоби захисту (діелектричні 

ковбики, рукавички, індикатори струму та напруги); 

– в аварійному режимі  використовуємо захисне заземлення,  згідно 

ГОСТ 12.1.030 – 86. 

 Пожежна небезпека 

Папір, який надходить на сушильну частину КРМ, досить високої 

температури, крім того він має самозапальну здатність при температурі 

Т = 380
о
С. Також при роботі сушильної частини використовуються горючі 

змащувальні матеріали. Виходячи з цього, приміщення, в якому 

знаходиться сушильна частина КРМ, згідно стандартів відноситься до 

такої класифікації по ОНТП 24-86 – В [4]. 

В цілях протипожежної безпеки на підприємстві систематично 

видаляється пил з сушильної частини КРМ, своєчасно прибирається 

картонний брак, змащувальні матеріали зберігаються в металевих ящиках 

в відведених місцях, палити дозволяється в спеціально відведених місцях. 

При виникненні пожежі необхідно, не зволікаючи, вимкнути 

вентиляцію (витяжну), а швидкість машини знизити до мінімальної. 

Зупинити машину слід по особливому розпорядженню. В місцях скупчення 

сухого картонного браку потрібно встановити спринклерну систему, яка 

автоматично  вмикається при підвищені температури в приміщені вище 

встановленої. 

Також при первинній пожежній небезпеці повинні бути здійсненні 

первинні заходи пожежогасіння.  

До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, 

пожежний інвентар (бочки з водою, пожежні відра, ящики з піском, 

совкові лопати, протипожежні покривала) та пожежний інструмент (гаки, 

ломи, сокири тощо). 

Вогнегасники та пожежний інвентар мають червоне 

пофарбування, а бочки з водою та ящики з піском ще й відповідні написи 

білою фарбою. Пожежний інструмент фарбується у чорний колір. 

Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння встановлюються у 

виробничому приміщенні. Такі бочки  укомплектовані пожежним відром 

місткістю не менше 8 л [2]. 

Ящики для піску мають місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м
3
 та укомплектовані 

совковою лопатою. 

Протипожежні покривала, виготовлені з негорючого 

теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, мають розмір 

не менш як  2x1 м та 2x2 м [2]. 

Протипожежна безпека сушильної частини КРМ відповідає вимогам 

СНиП 2.01.02-85. 
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Висновок. Інфрачервоне випромінювання негативно впливає на здоров‘я 

людини. Ефективні засоби захисту працюючих від теплового випромінювання 

потрібно розробляти тільки на основі вивчення терморадіаційного напруження 

робочого місця з урахуванням інтенсивності, спектрального складу, 

просторової нерівномірності приміщень, напівсферичної і векторної 

характеристик.  

При постійній роботі на установкі інфрачервоного випромінювання 

робочим повинен видаватись: 

– спец одяг (костюм чоловічий повстяний); 

– для захисту ніг від теплового випромінювання – взуття шкіряне 

спеціальне для працюючих в гарячих цехах; 

– для захисту рук від опіків – рукавиці суконні, брезентові, комбіновані з 

нашоломниками з шкіри та спилку; 

– для захисту голови від теплових опромінень - захисна каска з 

підшоломником, каски текстолітові або з полікарбонату; 

– для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з 

приладнаними до нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні 

з прозорим екраном, окуляри захисні козиркові з світлофільтрами; 

– під час аварійних робіт – тепловідбиваючий комплект з металізованої 

тканини; 

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають можливість 

нагріву його внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до температури 313 К 

(40°С) у відповідності зі спеціальними ДСТУ (ГОСТ 12.4.176-89, ГОСТ 

12.4.016-87). 
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БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ «РОЗУМНИЙ ДІМ» 

Кожедуб А. В., студентка (гр. РВ-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. На сьогодні, питання безпеки будинкує дуже актуальним як і для 

жителів великих міст так і для тих, хто проживає далеко за містом. Саме тому 

існує велика кількість різних елементів, що дозволяють створити безпеку у 

будинку. Завдяки технічному прогресу, сьогодні реально об‘єднати всі ці 

компоненти в єдину систему. Саме для таких випадків вже винайдено систему 

«Розумний дім», яка захищає будинок не лише від непрошених гостей, а й 

запобігає виникненню неприємних ситуацій, які можуть створити небезпеку 

для життя та здоров‘я людини. 

Предметом дослідження є сучасні заходи та засоби, що дозволяють 

запобігти нанесенню шкоди життю та здоров‘ю людини, яка знаходиться на 

теренах власного будинку завдяки системам безпеки «розумного дому» 

Аналіз публікацій.Хоча вже в середині ХХ століття, з‘явилися перші 

одиничні спроби домашньої автоматизації в сучасній інтерпретації, але лише 

починаючи з 2000-х років, на світових ринках збільшився обіг апаратних та 

програмних систем і послуг автоматизації будинків, який у 2006 вже досяг 14.5 

мільярдів доларів. В 2013 році на сайті Housecontrolз‘явилась стаття яка 

називалась «‖Розумний дім‖ – дім 21 століття» [1]. У якій була описана 

актуальність цієї системи не тільки з точки зору доступу до різних систем 

підтримки життєдіяльності, а й з точки зору системи безпеки. При чому 

задачею даної системи є не просто забезпечення безпеки людини під час 

виникнення небезпечних ситуацій, а функціонування системи безпеки у тандемі 

зі злагодженою роботою всіх служб, що забезпечують комфортне проживання. 

Основні результати дослідження. Призначення комплексу «розумного 

дому» являє собою такі основні пункти як: 

- Дистанційний контроль управління роботою обладнання інженерних 

систем; 

- Побудова єдиного середовища обміну даними систем контролю і 

управління; 

- Отримання оперативної інформації про стан і параметри обладнання 

систем; 

- Реєстрація створення архіву технологічних процесів і дій 

експлуатаційних служб; 

- Скорочення витрат; 

- Підвищення надійності та безпеки [2]. 

Останній пункт ми розглянемо детальніше на прикладі системи 

ConnectHome. Вона включає в себе сукупність датчиків: руху CH-S04.5, 

освітлення  CH-S03, температури CH-S01, клімату CH-S02, диму СН-S06, 

вологиCH-S02 та інші. 

 Ця система передбачає розумний сенсорний пульт, за допомогою якого 

ви можете дистанційно моніторити і керувати роботою обладнання. 
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Завдяки сенсорам, що розташовані по периметру усього жилого простору 

помешкання, система «розумний дім» отримує інформацію про стан жилого 

приміщення у даний момент часу. Саме це є важливим фактором, тому що при 

зміні стану помешкання появі надзвичайної ситуації, чи яких-небудь небезпек, 

система може миттєво відреагувати (затримка реагування коливається в межах 

сотні пікосекунд) і попередити наслідки завдання шкоди помешканню чи 

життю та здоров‘ю людей, що знаходяться в цей момент в приміщенні. 

Загалом, система «розумний дім» включає в себе 

- контролер Z-waveConnectHomeCH-408 (керуючий пристрій, що з‘єднує 

всі елементи системи один з одним, а також із зовнішнім світом. 

- датчики (пристрої, що отримують інформацію). 

- актюатори (виконуючі пристрої, що виконують команди). 

В інших моделях, наприклад: BROADLINK, FIBARO та ORVIBO 

додатково встановлені датчики присутності, вібрації, розбиття скла, відкриття 

вікон чи дверей і інші [3]. 

Системи FIBARO та ORVIBO передбачають встановлення датчиків 

вогню, диму, а також датчиків просочування води і газу. У випадку появи 

небезпечних ситуації, система безпеки для дому посилає сигнал тривоги у 

відповідні служби. Також припиниться надходження води і газу. Якщо охорона 

«розумного дому» передбачає автоматичне гасіння, то система може 

включитися автоматично або сама по собі. Система опалення і багато видів 

складної побутової техніки можуть повідомити про збій в роботі. Система 

опалення дозволяє опалювати приміщення лише тоді, коли ви вдома, при цьому 

підтримується необхідний температурний режим, перед вашим поверненням, 

що є не тільки зручним, але й економним. Автоматика може попередити дуже 

велику кількість неприємних ситуацій, навіть таких, як капітальний ремонт, 

через затоплення водою, або пожежу через витік газу. 

Система безпеки може вести спостереження за вашими близькими, 

родичами літнього віку чи маленькими дітьми. Вашим літнім родичам може 

знадобитися кнопка з запрограмованим телефоном швидкої допомоги чи 

датчики руху, які не знаходячи певних час ніякого руху, надішлють вам 

повідомлення чи сигнал тривоги. Ваша дитина не зможе відкрити двері, якщо 

ви цього не захочете.  

Також в цих системах «розумного дому» можна забезпечити керування 

кліматом в приміщенні. Термоконтроль дозволяє керувати рівень температури і 

вологи повітря, а також вентиляцію в квартирі. Останнє, забезпечує чистоту 

повітря, а також очищення його від різних бактерій, вірусів і неприємних 

запахів. Також клімат контроль може попередити небезпечні ситуації, такі як 

пожежі чи затоплення. У випадку небезпеки, система відключає опалення чи 

зупиняє подачу води [4]. 

У системі BROADLINKприсутня пожежна система, що у своєму складі 

має датчики визначення диму, пропану, вуглекислого газу, тепла і багатьох 

інших речовин. Автоматика допомагає людям вийти з приміщення, 

автоматично зупинить проникнення кисню в середину приміщення, перекриває 
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всі вентиляційні входи та виходи (при чому, система вентиляції автоматично 

вимикається), система автоматично відключить електроживлення, подачу газу в 

дім, проінформує власника про виникнення небезпечної ситуації, якщо його 

немає вдома. Якщо пожежна служба не може швидко приїхати для локалізації 

пожежі, то власник будинку, за допомогою дистанційного керування може 

швидко прийняти міри і приступить до локалізації вогню  [5]. 

На основі систем «розумного дому» вже розроблені подібні системи для 

офісів та інших приміщень. Наприклад, системи HomeSystems, що встановлені 

в офісі MacPaw, в конгресс-отелі «Пуща», гастрономічному ресторані «СЫТО-

ПЬЯНО», музеї «Експериментаніум», котрі знаходяться в Києві [6]. 

Висновки. На сьогоднішній час автоматизація власного житла являється 

дуже престижною, тому що зараз такі технології є одними з передових 

напрямків у техніці, які націлені на благоустрій вашого помешкання. У даній 

системі, безпека являється основною і найголовнішою задачею, яка поставлена 

для функціонування та життєзабезпечення людського проживання. 

Встановлення такої системи націлене не лише на комфорт чи простоту 

управління власним помешканням, а й на систему безпеки, яка в тому чи 

іншому випадку може врятувати життя. Система «розумний дім» випередить 

появу потенційно небезпечних ситуацій для життя у вашому власному 

помешканні. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПОРТНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ 

Козловський А.Г.,  студент (гр. ПБ-31, ПБФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»),  

Полукаров О.І., доцент, к.т.н., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Постановка проблеми. В арсеналі діючих підприємств до цих пір 

використовують застаріле обладнання та датчики контролю, що обумовлює 

постійні витрати, пов‘язані з ремонтом, калібруванням та повіркою, а також 

виникнення похибок при вимірюваннях. Найбільш типовою у цьому сенсі є 

ситуація з люксметрами. 

Мета написання статті. Не дотримання встановлених норм освітлення 

призводить до зростання випадків травматизму, збільшення браку та 

знижується рівень працездатності людини через втому очей та всього організму 

в цілому. Для визначення рівня та гігієнічної оцінки освітленості приміщень 

використовують датчики для вимірювання освітленості – люксметри. У даній 

роботі розглядається порівняльна характеристика імпортних та вітчизняних 

люксметрів, які широко представлені на українському ринку, з метою 

спростити задачу споживачеві при пошуку оптимального варіанту вибору.  які 

повинні відповідати  точності, зручності та ціни. 

Основна частина. Проблема пошуку варіанту вибору люксметра полягає 

у знаходженні оптимального співвідношення точності, зручності при 

використанні та ціни. Сьогодні вітчизняне виробництво представлене багатьма 

товариствами, серед яких: науково-виробнича фірма: «Стандарт-М» та (м. 

Запоріжжя), ADEKSON (м. Запоріжжя). 

 «Стандарт-М» пропонує люксметр. Цифровий люксметр ЛЦ-2 визначає 

інтенсивність світлового потоку природних та штучних джерел світла.  

Перевагою є його вага – 120 г. Недоліком – відносна похибка вимірювання в 

порівнянні з іншими приладами. Актуальна ціна – 2200 грн [1]. 

Фірма ADEKSON виготовляє переносний фотоелектричний люксметр Ю 

116 годинникового типу. Даний прилад має діапазон вимірювань від 0,1 до 

100000 Лк. Шкала приладу поділена на дві частини: одна шкала має 100 

поділок, друга – 30 поділок. Перевагами пристрою є надійність, довговічність у 

експлуатації та вартість. Недоліком є похибка при вимірюванні, яка 

знаходиться на межі  допустимої для люксметрів. Клас точності – 10. Вага 

приладу – 850 г. Актуальна ціна – 2660 грн [2]. 

Окрім вітчизняних фірм на сучасному ринку представлено багато 

іноземних виробництв люксметрів.  

Тайванська фірма Gondo Electronic, яка пропонує зручні у використанні 

портативні люксметри моделей Tenmars, Ezodo, LX та ін. Люксметр EZODO 

DL-204 із вбудованим датчиком (кремнієвий фотодіод з корекцією кольору), 

який відповідає спектральної чутливості ока людини. До переваг пристрою 

належить косинусна корекція поперечного освітлення, що значно підвищує 

точність цього люксметра. Частота дискретизації – 2.5 раз/с. Виміри виводяться 
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у двох величинах – люксах і фут-кандлах. Прилад має функцію замірів пікових 

значень. До недоліків слід віднести відсутність функції фіксації даних на екрані 

та функцій щодо аналізу даних таких як визначення максимальних, середніх та 

мінімальних значень. Актуальна ціна – 2460 грн [3]. 

Німецька фірма Beha-Amprobe пропонує люксметри серій LM-100 для 

вимірювання рівень освітленості видимого світла від флуоресцентного, 

галогенного та інших джерел випромінювання у люменах (Лк) або фут-кандел 

(Фк) одиниць. Роздільною здатність приладу – 0,01 Фк/0,1 Лк.  Особливість 

пристрою полягає у наявності ручного і автоматичного  вибору діапазону. 

Перевагою є достатня вбудована пам'ять для запам‘ятовування результатів 

вимірювання та функція автоматичного відключення живлення. Недоліком є 

відсутність синхронізації з ПК. Актуальна ціна – 2460 грн [4]. 

Німецька фірма Testo пропонує професійний люксметр testo 545 для 

вимірювання інтенсивності світлового потоку. Перевагами приладу є пам'ять на 

3000 вимірювань та можливість переносу даних на ПК чи виведенні на 

принтер. Люксметр включає ряд корисних функцій таких як усереднення, 

відображення миттєвого, максимального і мінімального значень з моменту 

увімкнення приладу. До недоліків належить неточність вимірювання  при 

освітленості нижче 1000 Лк. Актуальна ціна – 15 121 грн.  

Іншим пристроєм цього виробника є прилад для вимірювання 

освітленості – люксметр testo 540. Допустима похибка при вимірюванні 

становить ± 3 Люкс. Діапазон вимірювань сягає від 0 до 100 000 Лк. 

Рекомендована температура для коректного вимірювання – 0-50°С. Недоліки 

даного пристрою є відсутність функцій аналізу даних і синхронізації з ПК. 

Актуальна ціна – 5660 грн [5]. 

Японська фірма KYORITSU пропонує цифровий люксметр KEW5202 з 

окремим датчиком прийому світла і метр. Пристрій має можливістю ручного 

керування діапазоном. Особливістю пристрою є довжина кабелю – 1.5 м, що 

робить пристрій мобільним. Перевагою люксметра є незначна вага – 270 г. Ціна 

поділки вимірювання – 0.1 Лк. Частота дискретизації – 2.5 раз/с. Недоліки 

даного пристрою є відсутність функцій аналізу даних і синхронізації з ПК. 

Актуальна ціна – 4026 грн [6]. 

Американська фірма EXTECH пропонує люксметр Extech EA33: 

EasyView з роздільною здатністю 0.001 Лк (0.01 Фк). Перевагами є те, що 

прилад має 5 діапазонів вимірювання та наявність функції пульсації, яка 

виключає розсіяне світло від вимірювання первинного джерела світла. Прилад 

має функцію корекції кольору. Вага пристрою – 320 г. До недоліків слід 

віднести відсутність синхронізації з ПК. Актуальна ціна – 5320 грн [7].  

Інша американська фірма Mastech пропонує люксметр MS6612 з 

автоматичним і ручним вибором діапазону, калібрування нуля функції. Функція 

перетворення одиниць. Перевага люксметра є широкий діапазон вимірювання. 

Частота дискретизації ≧ 2 раз/с. Температурний діапазон вимірювання 10-50 

℃. Недоліком є відсутність синхронізації з ПК. Актуальна ціна – 2300 грн [8]. 
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Данська фірма AXIOMET  пропонує сучасний цифровий люксметр AX-

L230 для визначення інтенсивності освітленості. До переваг відноситься 

широкий діапазон вимірювання. LCD дисплей. Вага пристрою – 280 г. До 

недоліків належить відсутність синхронізації з ПК. Актуальна ціна – 2052 грн 

[9]. 

Китайська фірма «Flus Technology» представляє люксметр FLUS MT-

902 – прилад для вимірювання освітленості на побутових і виробничих 

об'єктах. До переваг приладу належить вимірювання в широкому діапазоні. 

Результуюча величина може виводитись на екран в одній із двох величин –  

люкс и фут-кендл. Кремнієвий фотодіод з корекцією кольору відповідає 

спектральної чутливості ока людини. До недоліків належить відсутність 

функцій аналізу виміряних даних та синхронізації даних з ПК. Дворядковий 

екран з під світкою для кращої зручності. Актуальна ціна – 1490 грн [10]. 

Попит на виріб, в першу чергу, залежить від якості, точності та вартості 

продукції. У сучасному світі немає значення розташування країни виробника, 

адже багато країн пропонують доставку за власні кошти. Сьогодні наша 

держава виробляє достатньо точні прилади для вимірювання освітленості 

(похибка від 0.5 до 10%) за відносно низькою ціною. Зведені характеристики 

люксметрів для зручності використання наведено в табл.1. 

Таблиця 1  
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1 2 3 4 5 6 

Україна 

Стандарт-М 7%. 0-100 000 

Лк (0-9293 

фк) 

— — 

ADEKSON ±10% 0,1-100 

000 Лк 
— 

Годинниковий тип 

Тайвань 

 

Gondo 

Electronic 

±3-5% 

(3-8%) 

0-200 000 

Лк 

Косинусна корекція Індикаціями 

перевантаження та 

низького заряду 

батареї 

Німеччина 

 

Beha-

Amprobe 

±3% 0-200 000 

Лк 

Автоматичного 

відключення 

живлення 

Регуляція нуля 

Testo 5-6%. 0-100 000 

Лк — 

З виносним 

зондом 
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Продовження табл.1 

1 2 3 4 5 5 

Японія Kyoritsu 4-5% 0.1-19 990 

Лк 

Сповіщення низького 

заряду акумулятора; 

PEAK HOLD 

3 діапазони 

освітленості (від 

низького до 

високого) 

Америка 

Extech ±3% 0 – 999 

900Лк 99 

990Фк 

авто виключення; 

PEAK HOLD; 

пульсація 

Індикація 

переповнення, 

низького заряду 

батареї 

Mastech ±3% 0-200,000 

Лк 

Визначення 

Мах/REL/PEAK 

HOLD 

Індикація 

переповнення, 

розряду батареї 

Беззвучний режим 

та режим дотику 

Данія Axiomet ±5% 0-400,000 

Лк (40,000 

Фк) 

МІН/МАКС / REL, 

PEAK HOLD 

Авто обнулення і 

авто виключення 

Підсвітка 

Китай Flus 

Technology 

±3-4%. 0-200,000 

Лк 
— 

Індикація 

переповнення,  

низького заряду 

батареї живлення 

 

Виходячи із аналізу особливостей люксметрів які включають в себе 

попит, конкурентоспроможність, термін експлуатації та вартість продукції була 

запропонована їх порівняльна характеристика за п‘яти бальною шкалою (див. 

табл. 2). 

   Таблиця 2  

  

Порівняльна характеристика люксметрів різних виробників за бальною оцінкою 

 

Країна-

виробник 

Україна Тайвань 

 

Німеччина Японія США  Данія  Китай  

Попит 4 5 2 2 2 2 3 

Конкуренто-

спроможність  

3 5 3 3 3 2 4 

Термін 

експлуатації 

4 4 4 5 4 4 4 

Вартість 

продукції 

2 4 4 4 4 3 3 

 

Висновки. Аналіз сучасного ринку приладів для вимірювання 

освітленості показує широку гамму функціональних можливостей. Для цілей, 
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пов‘язаних з охороною праці  доцільним є використання най дешевших 

приладів, зокрема вітчизняний «Стандарт-М». У випадках, коли при 

вимірюванні потрібно мати підвищену точність або додаткові функції, наведені 

характеристики  імпортних приладів допоможуть споживачеві зробити 

відповідний вибір.  
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Колосенко К., студентка (гр. УЕ-31, ФММ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Постановка проблеми. Проблема забезпечення безпеки небезпечних 

виробничих об'єктів (далі НВО) металургійних підприємств є дуже важливою і 

актуальною. За статистичними даними, щорічно відбувається близько 30-40 

аварійних ситуацій на НВО металургійних підприємств. З них, понад 70% 

аварійних ситуацій відбувається з вини працівників металургійних підприємств 

– незадовільна організація і проведення робіт, а також порушення 

технологічних інструкцій. Основні причини виникнення аварійних ситуацій на 

НВО металургійних підприємств криються в виробничо - технічних відносинах, 

що виникають в людино - машинній системі технологічного процесу 

металургійного виробництва. Проблема забезпечення безпеки НВО 

металургійних підприємств є складним комплексним завданням, яке включає в 

себе технічні, організаційні та інформаційні аспекти, які враховують 

взаємозв'язок і взаємовплив різних факторів в системі «працівник - техніка - 

середовище» [1]. Характерною рисою цієї проблеми є тісний зв'язок вище 

зазначених аспектів з безпекою всього металургійного виробництва. 

Метою написання статті є проведення аналізу системи управління 

охороною праці на металургійних підприємствах, виявлення основних причин 

негативних наслідків првопорушень та основні шляхи їх покращення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Треба відмітити, що 

дослідженнями різних аспектів охорони і безпеки праці  на сучасному етапі 

займаються такі вчені, як К.Н. Ткачук, О.І. Полукаров, Д.В. Зеркалов М.О. 

Халімовський, В.В. Зацарний,В.С. Козяков, Р.В. Сабарно,  Л.О. Митюк, М.В. 

Грищук, Шульга Ю.І., Сукач С.В. та інші.  

Виклад основного матеріалу. Підприємства металургійної промисловості 

відносяться до виробничого циклу, де майже на кожному кроці проводяться 

роботи підвищеної небезпеки, в результаті чого охорона праці і всі питання, що 

стосуються її повинні перебувати під особливим контролем. Всі роботи з 

будівництва та реконструкції, введення в експлуатацію нових технологій на 

металургійних підприємствах повинні проводитися обов'язково в строгій 

відповідності з діючими нормативами безпеки праці і бути узгодженими з 

відповідними органами державного нагляду. 

Відсутність належної охорони праці призводить до зниження 

продуктивності, оскільки пов'язані з роботою нещасні випадки і захворювання 

обходяться дуже дорого і можуть мати безліч серйозних прямих і непрямих 

наслідків для життя працівників, їх сімей та роботодавців. У 1920-х роках Х.В. 

Хайнріх (H.W. Heinrich) розробив так звану «теорію айсберга». У відповідності 

з цією теорією, він розділив втрати підприємства, пов'язані з нещасними 

випадками, на прямі і непрямі [2]. Прямі витрати на нещасні випадки 

включають в себе витрати, пов'язані із заробітною платою, що виплачується в 
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період відсутності працівника, медичне обслуговування, оплату медичної 

допомоги та інші витрати, що виникли безпосередньо в результаті нещасного 

випадку. Непрямі витрати - всі інші витрати, які спричинили за собою 

нещасний випадок, Наприклад, втрата робочого часу інших працівників, крім 

потерпілого, псування майна, сировини і продукції, падіння іміджу компанії, 

штрафи, зниження продуктивності. 

Якщо компанія не виявить і не візьме до уваги ці втрати, це може мати  

наслідки в плані її готовності інвестувати кошти в охорону праці. У цілому 

ситуація така: підприємство, якому не вдається повністю підрахувати втрати 

через незадовільні умови праці, функціонує, помилково вважаючи, що у нього 

немає стимулів покращувати охорону праці. Чи не розуміючи справжнього 

стану справ, підприємство може підривати своє економічне благо і здоров'я 

працівників [3]. 

Металургійне виробництво - об'єкт підвищеної небезпеки, де використання 

правил охорони праці не просто важливо, а життєво необхідно. Ряд заходів і 

інструктажу забезпечують не тільки високий рівень виробництва, але і 

сприятливі умови для професійної діяльності на виробництвах такого типу. 

Охорона праці в металургії включає в себе ряд обов'язкових видів інструктажів 

з техніки безпеки в тій чи іншій ситуації (не тільки безпосередньо при 

виробництві). На сьогоднішній день крім інструкцій, використовуваних 

безпосередньо на виробництві, існує ряд навчальних посібників з охорони праці 

в металургії і звід законів і норм з охорони праці в даній галузі. Охорона праці в 

металургії включає в себе ряд правил і вимог для безпечної експлуатації 

обладнання, перебування на об'єкті, виконання того чи іншого виду робіт. 

На кожному металургійному підприємстві повинні бути розроблені і 

затверджені роботодавцем шість видів інструкцій (на базі типових положень 

охорони праці): 

· Технологічні керівництва по ОП; 

· Охорона праці кожного виду робіт і кожної професії; 

· Інструкції по експлуатації і техобслуговуванню наявного обладнання; 

· Керівництво щодо ремонту та очищення устаткування; 

· Вимоги до пожежної безпеки; 

· Правила експлуатації і ремонту об'єктів газового господарства. 

Процес поліпшення умов праці в чорній металургії та сталеварильній 

промисловості повинен вестися систематично. Прагнучи реалізувати прийнятні, 

екологічно обґрунтовані умови техніки безпеки, необхідно фінансувати 

створення постійних механізмів для їх перегляду, планування, здійснення, 

оцінки та відповідної діяльності. Це слід здійснювати за допомогою 

налагодження систем управління охороною праці. Ці системи повинні бути 

адаптовані до конкретного підприємства з урахуванням його масштабів і 

характеру діяльності. 

У трійку лідерів по застосуванню в промисловості зараз входять вимоги 

стандартів: ISO 9000 (Система Менеджменту Якості); ІСО 14000 (Система 

Екологічного Менеджменту); OHSAS 18000 (Система Менеджменту Охорони 
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Праці та Промислової Безпеки). Зокрема, більшість підприємств західних і 

розвинених східних країн перейшли на оцінку постачальників за вказаними 

міжнародно-визнаним вимогам. 

Виконуючи вимоги ринку і впроваджуючи окремо стандарти ISO 9001, 

ISO 14001 та OHSAS 18001 українські металургійні підприємства стикаються з 

деякими проблемами. Наведемо деякі з них: 

Різні Системи Менеджменту встановлюють різні вимоги до одних і тих же 

процесів. Керівникам процесу буває складно зорієнтуватися, які вимоги і який 

мають пріоритет, яким чином знімати протиріччя у вимогах, якщо такі 

з'являться. Наприклад, для закупівель в Системі Менеджменту Якості потрібна 

оцінка впливу поставки на якість продукції, в Системі Екологічного 

Менеджменту - на навколишнє середовище, а в Системі Менеджменту Охорони 

Праці та Промислової Безпеки - на здоров'я і безпеку персоналу. І, тому, не 

виключено, коли службі постачання доведеться три рази переробляти одну і ту 

ж форму документа для виконання вимог різних Систем Менеджменту[4]. 

Інтегрована Систем Менеджменту дозволяє вирішити багато з наведених 

вище проблем. 

Вигоди від впровадження інтегрованої системи (ISO 9001 + ISO 14001 + 

OHSAS 18001): 

- створення єдиної культури менеджменту в області якості, екології, 

охорони праці та промислової безпеки; 

- формування і встановлення єдиних правил (стандартів) роботи у всіх 

областях діяльності організації; 

- задоволення зацікавлених в області якості, екології, охорони праці та 

промислової безпеки сторін без ущімління чиїхось інтересів; 

- зниження ризику невиконання вимог, які потенційно важливі зараз або в 

майбутньому будуть потрібні для організації; 

- комплексне рішення технічних і технологічних проблем (раціоналізація 

рішень) у всіх областях діяльності організації; 

- створення кадрового резерву, забезпечення взаємозамінності персоналу і 

утримання цінних співробітників через мотивацію, стимуляцію підвищення 

кваліфікації в області якості, екології, охорони праці та промислової безпеки; 

- формування і забезпечення заходів по результативному та раціональному 

поліпшенню всіх областей діяльності організації; 

- впевненість керівників, що вимоги виконуються і, відповідно, зменшити 

на них навантаження з моніторингу ситуації на підприємстві. 

- сертифікація інтегрованої системи менеджменту (ISO 9001 + ISO 14001 + 

OHSAS 18001). 

Металургійний комбінат «Азовсталь», що входить до Групи Метінвест, 

отримав сертифікат відповідності діючої на комбінаті Системи менеджменту 

охорони праці та професійного здоров'я (СМОП і ПЗ) вимогам міжнародного 

стандарту OHSAS 18001: 2007. Сертифікат виданий за результатами 

сертифікаційного аудиту, який пройшов в липні 2008 року. Наявність 

гармонізованої з міжнародними стандартами Системи менеджменту охорони 
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праці та професійного здоров'я дозволяє МК «Азовсталь» підвищити 

ефективність заходів щодо зниження виробничого травматизму, забезпечити 

максимально можливу безпеку праці. 

МК «Азовсталь» інвестує значні кошти в забезпечення безпечної праці 

співробітників. З 2016 року інвестиції комбінату в охорону праці склали понад 

80 млн. гривень, що на 30% більше, ніж в 2015 р. 

За підсумками січень - червень 2016 року кількість нещасних випадків на 

комбінаті знизилося на 42% в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. 

Розробка ефективної політики в сфері умов праці є для МК «Азовсталь» 

одним із пріоритетних завдань. Наявність Системи менеджменту охорони праці 

відповідно до високого міжнародного стандарту підтверджує проходження 

комбінату принципам соціально відповідального роботодавця. 

Вперше в Україні кращі світові стандарти в галузі охорони праці 

одночасно впроваджені на декількох найбільших промислових підприємствах 

країни. Відповідно до міжнародного стандарту OHSAS діючі системи 

промислової безпеки та охорони праці сертифіковані на шести підприємствах 

Групи Метінвест - МК «Азовсталь», ЄМЗ, ХТЗ, Північний ГЗК, Центральний 

ГЗК і «Краснодонвугілля». 

Висновки. Міжнародна організація праці вже тривалий час дотримується 

переконання, що безпечна і здорова праця - це єдиний шлях до підвищення 

продуктивності. Одним з головних пріоритетів у трудовій діяльності являється 

збереження життя і здоров'я людини. Тому всі заходи з охорони і безпеки праці 

повинні бути спрямовані на попередження виробничого травматизму і 

професійних захворювань. 

Таким чином, цілком очевидно, що зусилля роботодавців на металургійних 

підприємствах України повинні бути спрямовані на запобігання виробничого 

травматизму і захворювань, а також на охорону і зміцнення здоров'я 

працівників. 

 
Науковий керівник: Полукаров О.І., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОГРАМІСТІВ ТА ЇХ 

ПРОФІЛАКТИКА  

 
Корженевський О.С., студент (ФБ-42, ФТІ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Чернушак І. І., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

За даними рекрутингових агентств експерти склали рейтинг 

спеціальностей, які користуються найбільшим попитом в Україні. Перше місце 

у цьому рейтингу займають ІТ-інженери та програмісти [1]. Ця галузь є однією 

з тих, які дуже стрімко розвиваються, в неї інвестуються великі кошти, та вона 

приносить ще більші прибутки. Якщо ж абстрагуватися від фінансів, то ІТ-

сфера просто дуже цікава для вивчення. Тому, мабуть не дивно, що поступаючи 

у ВНЗ, я обрав інформаційну безпеку, що є однією з галузей ІТ. Але попри 

низку переваг, як і кожна професія, професія програміста має і свої недоліки. 

Зараз ми розглянемо ті з них, які пов‘язані безпосередньо зі здоров‘ям. Але ще 

одна ремарка з мого боку, перш ніж ми перейдемо до суті: хоча програмісти, 

«хакери» або інші ІТ-шники не є одними й тими самими поняттями, але за 

часом роботи за комп‘ютером усі ці професії чимось подібні між собою, тому 

на час моєї доповіді вважатимемо терміни «програміст», «ІТ-шник» та інші 

синонімами. 

Як представникам кожної професії програмістам властиві певні 

професійні захворювання. Дамо визначення цьому поняттю: 

Професійне захворювання – захворювання, спричинене виключною або 

переважною дією несприятливого виробничо-професійного фактора (вібрація, 

шум, загазованість тощо) на здоров'я людини і є характерним для конкретної 

професії. До професійних захворювань належать також захворювання, у 

розвитку яких було встановлено причин, зв'язок між ними і дією 

несприятливого виробничо-професійного фактора, якщо було виключено явний 

вплив інших непрофесійних факторів, що призводять до аналогічних змін в 

організмі людини [2]. 

Розрізняють гострі та хронічні професійні захворювання. 

Гостре професійне захворювання – це захворювання, що виникло після 

одноразової (протягом не більше одної робочої зміни) дії шкідливих 

професійних факторів. 

Хронічне професійне захворювання – це захворювання, яке виникло 

після багаторазової та тривалої дії шкідливих професійних факторів. 

Основні шкідливі фактори, які впливають на здоров‘я людей, які 

працюють за комп‘ютером: 

 Сидяче положення протягом тривалого часу; 

 Дія електромагнітного випромінювання монітора; 

 Втома очей, навантаження на зір; 

 Перевантаження суглобів кистей; 
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 Пил та бруд: алергія та кишкові інфекції. 

Найпоширеніші захворювання програмістів – це остеохондроз, артрит, 

радикуліт, ожиріння, короткозорість, гіподинамія, синдром зап‘ястного каналу, 

варикоз, геморой, розсіяний склероз, анемія, запаморочення голови, мігрень, 

захворювання хребта, очей та серцево-судинної системи. 

Основною причиною здобуття даних захворювань є те, що програміст 

вимушений довгий час проводити за комп‘ютером. При чому, чим кращий ІТ-

шник у своїй справі, тим більше в нього замовлень, тим більше справ він прагне 

довести до кінця, що вдається дуже рідко. До того ж він мусить постійно 

вдосконалюватися, вивчати нові технології та відточувати свої уміння, що 

також потребує проведення часу за комп‘ютером. 

Незважаючи на свою зовнішню сконцентрованість та низьку емоційність, 

часто працівники ІТ-сфери не такі вже спокійні. Втрата важливої інформації, 

збої у роботі комп‘ютера, помилки компіляції коду або непередбачені сценарії 

роботи програми, які спричиняються роботою з помилковими даними – усе це 

стресові ситуації, які розгойдують нервову систему. Тому нервові розлади 

також відносяться до професійних захворювань програмістів. 

То, що робити аби займатися улюбленою справою та мінімізувати шкоду 

і зупинити або хоча б сповільнити розвиток професійних захворювань? Давайте 

розберемо кожен із шкідливих факторів. 

Почнемо з наших очей. У природному стані очі переважно знаходяться у 

русі. Це означає, що м‘язи ока не тільки виконують повороти очей з боку в бік, 

а і беруть участь у процесі акомодації, тобто зміні сили заломлення оптичної 

системи людського ока, внаслідок чого людина розпізнає об‘єкти, які 

знаходяться на різних відстанях від людини. При роботі за комп‘ютером очі ІТ-

шника не виконують даних операцій, адже усі точки монітору є 

рівновіддаленими та знаходяться порівняно компактно. При постійному 

тривалому проводженні часу перед монітором м‘язи ока поступово починають 

втрачати свої здібності, що призводить до погіршення зору і навіть 

короткозорості. Що з цим робити? Кожні 45 хвилин (середній інтервал між 

повторами) треба виконувати вправи для очей, бажано змінювати приміщення. 

Виконання вправ має тривати 3-5 хвилин. Щоб не забувати виконувати перерви 

на відпочинок,  можна використовувати спеціальні програми, серед яких 

EyeLeo або Eyes Relax. Їх можна налаштувати під власні потреби, додавши 

короткі вправи кожні 10 хвилин, блокування екрану на певний час кожну 

годину, обравши власні режими суворості тощо. Підтримувати свій зір можна 

також шляхом правильного харчування, включивши у свій раціон, наприклад, 

страви з моркви або чорниці. Але це те, що стосується вже власне робочого 

процесу. А можна ще подбати про своє здоров‘я перед тим, як приступити до 

роботи. 

Багато чого залежить від того, як ви облаштуєте своє робоче місце. На 

сьогоднішній день монітори з електронно-променевими трубками вже майже не 

використовуються. Але не слід тішити себе надіями на те, що з вашим 

здоров‘ям все буде в порядку, якщо ви користуєтеся рідкокристалічним 
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дисплеєм. Сучасні LCD-монітори, звичайно, помітно безпечніші, але все ж 

радіація від них іде – при чому достатня для того, щоб подіяти на  ваш 

організм: електромагнітне поле перевищує 50 Гц [3]. Тим не менш є хитрість, 

яка дозволить вам значно скоротити шкідливу дію цих дисплеїв на ваше 

здоров‘я. Дізнайтеся довжину діагоналі вашого монітора та помножте на два: 

саме на цій відстані вам необхідно знаходитися від нього, щоб уникнути 

найшкідливіших променів. При цьому не важливо, скільки моніторів ви маєте, 

головне, щоб вони були досить далеко від вас.  

Перед початком роботи також слід налаштувати яскравість, контрастність 

та інші параметри монітору, які ви можете змінювати. Це важливо, адже 

порівняно з іншими предметами, які ми сприймаємо як результат відбиття 

світлових променів, об‘єкти на екрані є результатом випромінювання, що 

створює додаткове навантаження на очі. Тому треба обов‘язково правильно 

налаштовувати монітор, щоб його мінімізувати. Слід зазначити, що 

встановлювати монітор треба теж правильно: вважається добре, коли центр 

монітору нижче від рівня очей на 10-15 см. 

Випромінювання у комп‘ютері йде не тільки від монітору. Електроніка 

кожного комп‘ютера створює навколо себе електромагнітні поля. Поле всього у 

2 мгГс (мілігаусс) починає погано впливати на ваш організм. А якщо 

випромінювання ще вище, і діє воно багато годин підряд – у імунній системі 

починаються зміни і зростає ризик розвитку ракових клітин. Якщо ви 

знаходитеся на відстані 10 см від комп‘ютера і ближче, на вас діє від 4 до 20 

мГс [3]. Насторожує, правда? 

Як себе захистити? Тут можна виділити такі правила: 

 Триматися якнайдалі від джерел випромінювання. Якщо ви 

користуєтеся ноутбуком, то купіть собі безпровідну мишу (або з довгим 

дротом) та додаткову клавіатуру, що дасть вам змогу працювати з комп‘ютером 

на більшій відстані. 

 Якнайменше використовуйте пристрої, які випромінюють радіохвилі. 

Наприклад, Wi-Fi-роутери. 

Але і на цьому облаштування робочого місця не закінчується. При 

організації робочого місця цілком важливим фактором є робоча поза 

працівника, тобто положення його корпусу, голови, рук та ніг відносно знарядь 

праці. Якщо працівник працює сидячи, йому необхідно забезпечити правильну 

та зручну посадку, що досягається використанням опори для спини, рук, ніг, 

правильної конструкції сидіння, яка сприяє рівномірному розподілу маси тіла 

[4].  

Висота робочої поверхні столу повинна регулюватися у межах 680 – 800 

мм; при відсутності такої можливості висота робочої поверхні столу для 

персонального комп‘ютера повинна складати 725 мм. Модульними розмірами 

робочої поверхні столу для комп‘ютера, на основі яких розраховуються 

конструктивні розміри, слід вважати: ширину 800, 1000, 1200 та 1400 мм, 

глибину 800 та 1000 мм при нерегульованій висоті, яка дорівнює 725 мм. 



145 
 

Робочий стіл повинен мати простір для постановки ніг, який складає: 

висоту – не менше 600 мм, ширину – не менше, ніж 500 мм, глибину на рівні 

колін – не менше, ніж 450 мм та на рівні витягнутих ніг – не менше, ніж 650мм 

[4]. Стіл треба розмістити у кімнаті таким чином, щоб уникнути потрапляння 

прямих сонячних променів на монітор. 

Робочий стілець (крісло) повинен мати можливість для обертання та 

підіймання, а також його спинка та сидіння повинні регулюватися за висотою 

та кутом нахилу, окрім того, відстань спинки від переднього краю сидіння 

також має змінюватися. Конструкція стільця має забезпечувати: 

 ширину та глибину поверхні сидіння, не меншу, ніж 400 мм; 

 поверхню для сидіння із заокругленим переднім краєм; 

 регулювання висоти поверхні сидіння у межах 400-550 мм та кутів 

нахилу вперед до 15° і назад до 5°; 

 висоту опорної поверхні спинки   300  ±  20  мм, ширину – не менше, 

ніж 380 мм і радіус кривизни горизонтальної площини – 400 мм;  

 кут нахилу спинки у вертикальній площині у межах 0 ±30°;  

 регулювання відстані спинки від переднього краю сидіння у межах 

260-400мм;  

 стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше, ніж 250 мм і 

шириною - 50-70мм; 

 регулювання підлокітників за висотою над сидінням у межах 230  ±  30 

мм і внутрішньої відстані між підлокітниками у межах 350-500 мм [4]. 

Від того, як ви сидите залежить здоров‘я вашої опорно-рухової системи. 

Тому слід приділяти цьому багато уваги. Але це не врятує вас від малорухомого 

способу життя, який притаманний вашій професії. Звичайно, ви не можете 

покинути робоче місце та піти на пробіжку або пограти у футбол. Але 

короткочасні розминки зможуть дещо покращити ваше становище. Кажуть, що 

оптимально робити деякий набір вправ, аби розім‘яти шию та спину, 

щопівгодини. Але якщо інтервали будуть дещо більші – не біда, тим паче 

можна їх сумістити із перервами для зняття втоми з очей. Не менш важливо при 

цьому розминати зап‘ястя, щоб не допустити розвиток синдрому зап‘ястного 

канал. Синдром зап‘ястного каналу - один з найбільш часто діагностуються 

тунельних невропатій. Він утворюється внаслідок здавлювання серединного 

нерву в зап`ястному каналі, що представляє собою простір обмежений 

кістковими структурами і поперечної зв`язкою зап`ястя. Серединний нерв є 

відповідальним за функціональність і чутливість вказівного, середнього і 

великого пальців кисті. При станах, що викликають набряк або деформацію в 

зап`ясті, відбувається утиск і роздратування серединного нерву, що приводить 

до парестезії цих трьох пальців [5]. Тож пам‘ятайте, що правильне 

облаштування робочого місця та регулярне виконання фізичних вправ 

допоможуть вам зберегти здоров‘я у якнайкращому стані щонайдовше! 

Усі вище згадані вправи дуже корисні, але ви помиляєтеся, якщо думаєте, 

що можна ними обмежитися. У жодному разі! Кілька разів на тиждень треба 
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виходити на пробіжку, робити гімнастичні вправи, на вихідні можна 

відвідувати басейн. Поступово слід переходити до щоденних занять. Коли це 

увійде у звичку, ви і самі здивуєтеся, як ви жили без цього раніше. Фізичні 

вправи допоможуть вам уникнути ожиріння. Але для цього слід ще правильно 

харчуватися! Розраховуйте свій денний раціон так, що отримувати рівно 

стільки калорій, скільки вам необхідно. 

Не менш важливим фактором здоров‘я є сон. Слід зауважити, що для 

когось нормальним є спати 10 годин, для когось – 6, нормою вважається 8 

годин. Але є певні правила спільні для усіх. Корисніше за все вставати о 

восьмій ранку, а лягати спати слід не пізніше дванадцятої ночі. Якщо ви заснете 

значно пізніше або встанете занадто рано, то ви ризикуєте пропустити певну 

фазу вашого біологічного ритму. Здоровий сон – це один із ключів до здоров‘я 

нервової системи. Іншим ключем є відпочинок із близькими людьми, який несе 

позитивні емоції, відволікає від проблем на роботі та заспокоює нервову 

систему. До речі, ще декілька слів щодо біологічного ритму: за дослідженнями 

вчених найкраща продуктивність праці відслідковується опівдні.  

Отже, підсумовуючи усе, що було сказано вище, слід зазначити: щоб 

зберегти здоров‘я треба правильно облаштувати своє робоче місце, регулярно 

робити короткочасні перерви задля виконання вправ відновлювального 

характеру, раціонально харчуватися, гарно висипатися та займатися спортом. А 

найголовніше, слід пам‘ятати, що на програмування світ не закінчується і свій 

вільний час заради свого ж здоров‘я необхідно проводити без електронних 

пристроїв, байдуже, комп‘ютерів, планшетів чи телефонів! 
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ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ  

Костюк А.В., студ. (гр. ХМ-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Основною причиною більшості випадків виробничого травматизму є сама 

людина. Згідно з даними статистики, 70-90% серед всіх травм на виробництві 

виникають  через неуважність і помилки робітників, які з тих чи інших причин 

не дотримувалися правил безпеки чи порушували трудовий процес. Тому 

сьогодні вивчення так званого "людського фактора" стає все більш актуальним 

та заслуговує уваги [1]. 

Об'єкт дослідження психології безпеки праці – різновиди праці, що 

супроводжуються зусиллями з боку людини, пов'язані з небезпекою. 

Предмет дослідження даної області є: 

 психічні процеси, які обумовлені діяльністю і впливають на безпеку; 

 психічний стан людини та особистісні властивості. 

Психологія безпеки праці - частини науки "психологія безпеки", що 

полягає в застосуванні психологічних знань в області охорони праці. Потрібно 

розуміти, що недостатньо вивчати психологічні причини тільки нещасних 

випадків, оскільки ряд сучасних виробництв може протягом тривалого часу 

негативно впливати на організм працівників і як наслідок, привести до ряду 

професійних захворювань.  

Розглянемо декілька серед основних об‘єктивних причин, які сприяють 

виникненню нещасних випадків та аварій: 

1. Різноманітність знарядь та засобів праці невпинно зростає та 

розширюється діапазон їх використання. Науковці прикладають чимало зусиль 

для створення техніки, яка буде максимально безпечною або розроблюють 

необхідні засоби захисту. Проте, спостерігається наступна тенденція, що 

свідчить про те, що рівень небезпеки вищий за рівень протидії до неї.  

2.  Ціна помилок стала вищою і робить умови праці більш жорсткими та 

небезпечними. Зараз все більше людей гинуть від струму з високою напругою 

та зазнають професійних травм під час роботи на потужних вантажних і 

транспортних засобах, падають з висоти багатоповерхових будівель – і падають 

не на землю, а на асфальтоване або бетонне покриття.  

3. Звикання людини до небезпеки. Використовуючи блага новітньої 

техніки, людина адаптується і часто забуває, що техніка також представляє 

собою джерело високої небезпеки, а її інтенсивна експлуатація підвищує 

можливість її реалізації. Постійна взаємодія з небезпечним обладнанням і не 

усвідомлення про масовість нещасних випадків призводять до втрати 

пильності.  

4. Окрім загальних причин, мають місце безліч індивідуальних факторів, 

переважно психологічного характеру, які сприяють навмисним порушенням 

правилам безпеки праці і зростання кількості нещасних випадків (показова 

сміливість, недисциплінованість, схильність до ризику тощо) [2]. 
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Перераховані причини вказують на те, що одним технічним шляхом 

проблема безпеки не може бути усунена. Більше того, з удосконаленням 

техніки, підвищенням її надійності та безпеки недоліки людського фактора 

стають помітнішими, оскільки в загальній масі подій, помилки людей 

набувають все більше значення.  

Для виробництв і видів діяльності з високим потенціалом аварій з важкими 

наслідками головною умовою забезпечення безпеки є надійність персоналу. На 

рубежі ХХ-ХХІ століття в результаті стрімкого зросту виробничих сил 

виробництво переходить на новий рівень якості. 

У всіх сферах промисловості, що пов‘язані з видобутком і переробною 

сировиною, виготовленням засобів виробництва і засобів споживання, 

підприємства оснащуються все більш складним і дорогим устаткуванням. В 

результаті цього, технологічні процеси прискорюються, стають безперервними 

і потоковими. Новий технічний рівень виробництва викликає необхідність в 

залученні кваліфікованих працівників. Між тим, практика показала, що навіть 

висококваліфіковані працівники з не цілком ясних причин періодично 

допускають помилки і збої. Потенційна небезпека часто переходить у реальну - 

нещасний випадок або аварію – не тільки тому, що працівник не володіє 

необхідними знаннями і трудовими навичками, а внаслідок нездатності 

сприймати і своєчасно реагувати на виниклу ситуацію. 

Через незадовільні умови праці, хворобливий стан та низки інших причин 

можливі мимовільні помилкові дії, порушення тих чи інших вимог безпеки. 

Якщо за такі порушення буде покарання, то це може призвести до небажаних 

наслідків, оскільки покарання є сильним емоційним фактором.  Набагато 

доцільніше й ефективніше використовувати позитивне стимулювання. 

Застосування заохочень за безпечну роботу, як свідчить міжнародний досвід, є 

дієвим засобом підвищення безпеки праці. Заохочення не тільки посилюють 

мотивацію до точного виконання правил безпечної поведінки, але і сприяють 

закріпленню хороших результатів праці, відбору та фіксації у психіці кращих і 

найбільш безпечних способів роботи [2]. 

Відзначаючи значення позитивного стимулювання, можна підкреслити, що 

заохочення повинні здійснюватися відразу ж після досягнення успіху, і чим 

триваліші виявляються затримки, тим нижче ефект від такої стимуляції. 

Тому для забезпечення безпеки трудової діяльності працівник в процесі 

виконання трудових функцій повинен безперервно або періодично зображати у 

своїй свідомості певну частину виробничих факторів, оцінювати їх небезпеку і 

адекватно реагувати [4]. 

Трудовий процес можна зобразити у вигляді ланцюга певних 

психомоторних актів (операцій). Більшість об‘єднують у собі три фази: 

1. Перша фаза – відчуття і сприйняття робочого простору, елементів 

виробничого середовища, у тому числі предмета і знарядь праці. Інакше 

кажучи, перш ніж почати робити щось, необхідно озирнутися. Відчуття – 

психофізіологічний процес прийняття сигналів (зовнішніх та внутрішніх 

подразників) через спеціальні органи.  Сприйняття  - психічний процес аналізу і 
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синтезу відчуттів, в результаті якого настає цілісне відображення в мозку 

предметів і явищ, що діють у даний момент на органи чуття людини. 

2. Друга фаза – мислення – психічний процес осмислення сприйнятого 

розуміння, його сенсу, зв‘язків і відносин. В ході мислення образи, що створені 

в мозку, як результат сприйняття, аналізуються, оцінюються за низкою 

критеріїв, після чого (не)приймається відповідне рішення. Таким чином 

мислення – це безперервна перероблювання і синтез інформації, що надходить 

ззовні та інформації, що зберігається завдяки оперативній і довготривалій 

пам‘яті людини [5]. 

3.  Третя фаза – дія, що може виражатися у формі фізичного впливу на 

знаряддя праці, важелі керування та інші предмети праці. Ці дії 

характеризуються величиною зусилля, швидкістю, точністю, координацією і 

темпом. У той же час, прикладом дії може бути переміщення працівника у 

просторі робочого місця, у мовній формі, у формі жестів. 

Ефективна праця — це продуктивна праця і такий, що не завдає шкоди 

психічному і фізичному здоров'ю людей. Отже, робота по забезпеченню 

безпеки — складова частина роботи будь-якого спеціаліста вищої технічної 

кваліфікації [6]. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК КЛЮЧ ДО БЕЗПЕКИ НА 

РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 
Кривда І.В., студентка (гр. УК-31, ФММ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Полукаров О.І., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

На сучасному етапі організаційна структура і корпоративна культура 

мають суттєвий вплив на те, як впроваджуються організаційні програми, у тому 

числі і програми по охороні праці.  

У сучасному світі менеджери розуміють, що для того, щоб фірма 

залишалася конкурентоспроможною на ринку, вони мають думати 

нестандартно і відходити від старого ієрархічного стилю управління, який 

спрямований на підтримку статус-кво та орієнтацію виключно на продукцію і 

прибуток. Нове нестандартне мислення включає в себе і зміну відношення і 

ставлення до безпеки на організації. Сучасні менеджери приходять до 

розуміння, що ефективна програма безпеки забезпечує конкурентну перевагу 

компанії. 

Старий стиль управління розглядав працівників і їх безпеку як вимушену 

необхідність і сприймав травми та інциденти як частину виробничу процесу. 

Новий стиль менеджменту розглядає працівників як цінний ресурс. Менеджери, 

які дотримуються цього стилю розуміють, що повинні застосувати інструменти, 

які будуть пропагувати працівникам важливість безпеки на підприємстві. Вони 

мають усвідомлення того, що те, які корпоративні цінності вони визначають і 

як вони їх передають є основним фактором для усвідомлення працівниками 

першочерговості безпеки на організації. 

Менеджери організації мають прямий вплив на забезпечення безпеки на 

робочому місці. Вони забезпечують дотримання вимог, зазначених в програмах 

по охороні праці. Ключовими елементами для цього є управління безпекою як 

іншими організаційними елементами, інтеграція системи безпеки і охорони 

здоров‘я в загальну систему організації, відповідальність за забезпечення 

безпечного робочого середовища. 

В ході досліджень вчені з‘ясували зв‘язок між корпоративною культурою 

і показниками безпеки на організації [1]. Так, дослідження Еріксона «Ефект 

корпоративної культури на травматизм і показник захворюваності в 

організації» показало, що елементам, які допомагають визначити високу 

безпеку на підприємстві є активне залучення менеджменту до забезпечення 

безпеки, відкрита комунікація, заохочення ініціативності працівників і 

врахування їх точки зору, а також двостороннє обговорення проблем між 

менеджерами і працівниками. 

Дуже важливим є розумінням того, що корпоративна культура формує 

базу для всього, що цінується в компанії, включаючи і безпеки. Коли 

професіонали з забезпечення безпеки на підприємстві розуміють філософію і 
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культуру фірми, вони можуть сказати що саме і яким чином стоїть на шляху до 

безпеки на підприємстві. 

На приклад, професіонали з забезпечення безпеки можуть відвідувати 

семінари і конференції, щоб дізнатися як зробити робочі місця менш 

небезпечними. Проте, мати знання і вміти їх застосовувати – це кардинально 

різні речі. Після відвідання таких заходів вони зможуть запровадити зміни до 

системи лише за умови підтримки з боку менеджменту та належної 

корпоративної культури. 

Можна виділити ряд організаційних факторів, які впливають на 

показники безпеки: 

1) Організаційна структура. Деякі елементи цієї структури мають 

прямий вплив на забезпечення безпеки – кількість і тип правил і регуляції, 

суб‘єкти прийняття рішень, дизайн обладнання. На приклад, на підприємствах, 

де менеджери заохочують працівників брати участь в прийнятті рішень, 

показники безпеки значно вищі [2]. В такому разі підлеглі можуть впливати на 

своє робоче середовище і контролюють спосіб виконання завдань і обов‘язків.  

Є ряд переваг активного залучення працівників в роботі підприємства. На 

приклад, проблеми можуть бути вирішені набагато швидше, працівники не 

відчувають відчуження від завдання. 

2) Організаційне значення безпеки. Воно проявляється в тому, наскільки 

органічно безпека вписується з загальне бізнес середовище. Протиставлення 

безпеки проти інших організаційних проблем є одним з індикаторів її 

важливості для вищого керівництва. 

3) Відповідальність за дотримання безпеки (включає штрафи та нагляд 

за дотримання правил). Коли кожен несе відповідальність за безпеку на 

робочому місці, то кількість нещасних випадків суттєво знижується.  

4) Комунікації. Відверта, відкрита комунікація характеризує будь-яку 

успішну компанію. Інформація про небезпечні випадки та причини їх 

виникнення допомагає попередити їх в майбутньому. 

5) Поведінка менеджерів. Менеджери, які активно підтримують безпеку 

роблять набагато більше, ніж просто запроваджують систему правил і регуляції 

на робочому місці. Вони також ставляться до працівників, як до цінного 

ресурсу і поважають їх як індивідуумів. Тому важливим є не покарання 

працівників за отримані травми, а намагання зрозуміти фактори, які могли 

викликати небезпечну ситуацію. Такими факторами можуть бути недостатнє 

тренування, неналежне робоче середовище, втомленість, комплексність 

завдання, тощо. 

6) Активне залучення працівників. Коли працівники усвідомлюють свою 

високу цінність  в компанії, вони намагаються оптимізувати прийняття рішень, 

висунути пропозиції та покращити робоче середовище. 

7) Поведінка працівників. Висока кількість звільнень і пасивне 

ставлення до роботи асоціюються зі зниженням безпеки праці.  

На відміну від інших операцій компанії, дотримання безпеки є частиною 

майже кожної програми та кожного департаменту підприємства. Успіх цього 
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процесу напряму залежить від корпоративної культури. Тому, доцільно 

використовувати інтегрований системний підхід, який включає покращення 

усіх організаційних факторів. Ці фактори стимулюватимуть розвиток 

корпоративної культури, підвищать ефективність програм охорони праці і 

дотримання правил безпеки. Це змінить на краще не лише показники безпеки, а 

і продуктивність працівників і задоволення від роботи. 

Усе вище викладене дає підстави рекомендувати передовим компаніям і 

підприємствам, особливо зайнятим у сфері матеріального виробництва, змінить 

корпоративну культуру старого зразка на нову. Тобто зробити забезпечення 

безпеки працівників невід‘ємною частиною операційного процесу, а не просто 

ізольованою функцією. При цьому, менеджери повинні усвідомлювати, що 

забезпечуючи належні умови праці і піклування про підлеглих вони таким 

чином разом з вирішенням важливого соціального завдання підвищують 

конкурентоспроможність підприємства, знижують потенційні втрати і ризики 

підвищують ефективність його діяльності в цілому. 
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Для завдань управління охороною праці, що вирішуються в умовах 

визначеності (умови, коли має місце функціональна залежність результату від 

управлінського рішення), застосовуються методи, засновані на результатах 

обробки статистичних даних. Побудовані математичні моделі 

використовуються на практиці для обґрунтування управлінських рішень. Для 

завдань, що вирішуються в умовах повної або часткової невизначеності (умови, 

коли кожне управлінське рішення може привести до одного з декількох 

можливих результатів), застосовуються методи експертних оцінок та критерії 

прийняття рішень. В сфері охорони праці умови визначеності спостерігаються 

лише в частині випадків, а серед причин невизначеності слід відзначити 

неповноту (недостатність) необхідних статистичних даних, неможливість 

побудувати математичну модель тощо.  

Разом з тим, система управління охороною праці являє собою складну 

динамічну організаційну систему, в який закладено потужні механізми 

саморегулювання, використання основних закономірностей її функціонування 

дозволить підвищити ефективність управління та сприятиме зниженню рівню 

виробничого травматизму, як одного з найбільш важливих показників стану 

охорони праці. Необґрунтований вибір варіанту управлінського рішення може 

призвести до значних фінансових та матеріальних втрат, а також до людських 

жертв, яких можна було б уникнути в разі вибору вірного управлінського 

рішення. Завдання зводиться до вибору відповідного критерію для оптимізації 

процесу прийняття рішень.  

Для охорони праці існує практика застосування методів експертних 

оцінок для підвищення ефективності управлінських рішень [1, 2]. 

Передбачається, що для цього наявні необхідні статистичні дані та група 

експертів, спроможних взяти участь в експертному опитуванні. Це дозволяє 

підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень шляхом урахування 

думок експертів та застосування критерію прийняття рішень.  

Для вирішення завдань управління у сфері охорони праці запропоновано 

методику прийняття рішень в умовах невизначеності, основою якої є 

застосування модифікованого критерію Лапласа. Розглянемо основні етапи 

робіт відповідно до цієї методики. 

Масив початкових даних для завдань прийняття рішення в умовах 

невизначеності (зовнішнє середовище може знаходитися в одному з множини 

станів, імовірність настання цих станів невідома, як наслідок – одне 

управлінське рішення може привести до одного з множини очікуваних 



154 
 

результатів) наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Масив початкових даних для завдання прийняття рішення 

 

Альтернативи 

Очікувані результати реалізації альтернатив 

для різних станів зовнішнього середовища Значення 

критерію 
1s  … 

ns  

1q  11e  … 
ne1  ),( 1qER  

… … … … … 

mq  1me  … 
mne  ),( mqER  

 

Введено такі позначення: 

njsS j ,...,1 },{   – множина можливих станів зовнішнього середовища. 

Враховуючи особливості охорони праці, як спеціалізованої сфери загального 

економічного комплексу держави, слід відзначити, що стан оточуючого 

середовища буде визначатися станом основних показників;  

miqQ i ,...,1 },{   – множина альтернативних управлінських рішень 

(альтернатив), що можуть бути застосовані для розв‘язання поставленого 

завдання.; 

}{ ijeE   – множина очікуваних результатів (оцінка реалізації і-ї 

альтернативи за умови, що зовнішнє середовище буде знаходитися в j-му стані),  

значення елементів множини E  визначаються експертним шляхом; 

),( iqER  – формалізоване правило (критерій) вибору управлінських 

рішень.  

Слід відзначити, що при традиційній технології прийняття рішень 

формування множин Q, S та E здійснюється особою, що приймає рішення 

(ОПР) та експертами, тобто точність початкових даних зумовлена ступенем їх 

поінформованості та рівнем компетентності. Як свідчить аналіз наукових праць 

з теорії прийняття рішень, на сьогоднішній день не існує універсального 

методологічного підходу до вибору критерію )(ER  [1]. Отже, цей вибір також 

залишається прерогативою ОПР і ґрунтується на результатах аналізу ситуації 

прийняття рішення, а також на досвіді та інтуїції ОПР.  

Таким чином, можна стверджувати, що вихідні дані для прийняття рішень 

при використанні традиційного підходу мають переважно суб‘єктивний 

характер. Як наслідок, точність отриманих результатів значною мірою залежить 

від компетентності та досвіду ОПР у вирішенні аналогічних завдань. 

У загальному випадку постановка завдання прийняття рішення – це вибір 

оптимальної альтернативи з множини управлінських рішень [3], математична 

модель якої має вигляд 

 

   ),(arg iîïò qERq  ,  (1) 
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де Qqопт - оптимальне рішення. 

Пошук оптимального рішення являє собою задачу максимізації 

(мінімізації) значення критерію, розрахованого для множини альтернатив.  

Для сфери охорони праці найбільшого поширення дістали такі критерії: 

Лапласа, Севіджа, Вальда та Гурвіца [1].  

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про 

необхідність розроблення нового (вдосконалення існуючого) критерію 

прийняття рішень, який би враховував особливості сфери охорони праці, та не 

залежав від суб‘єктивізму, притаманному експертним оцінкам.  

При формуванні масиву початкових даних для завдання прийняття 

рішень (див. табл. 1) всі можливі стани навколишнього середовища розглядати 

в порядку зменшення їх привабливості для ОПР. Для цього необхідно 

розташувати стовпчики таким чином, щоб на першій позиції був найбільш 

несприятливим стан навколишнього середовища 1s , а на останній – найбільш 

сприятливий ns . Тобто можна стверджувати, що буде виконуватись нерівність: 

 

  mieee inii ...1  ,...21  . (2) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що мінімальні значення результатів 

реалізації управлінських рішень знаходяться у першому стовпці, а максимальні 

– в останньому, тобто: 
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Середні значення результатів реалізації альтернатив для кожного із станів 

навколишнього середовища: 
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З урахуванням (2) отримаємо:  

 

  neee  ...21 . (5) 

 

Середній результат для всіх альтернатив та всіх станів навколишнього 

середовища визначається за формулою: 
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Для урахування всіх можливих станів, які може набути зовнішнє 

середовище, введемо до розгляду масив числових коефіцієнтів nvvv ,...,, 21 , що 

задовольняють умовам: 

 

  0  v;1
1




j

n

j
jv . (7) 

 

У цьому випадку jv  можна розглядати як ваговий коефіцієнт міри 

впевненості (довіри) ОПР у настанні стану навколишнього середовища js . 

 

Очікуваний результат реалізації (експертна оцінка) альтернативи iq  

розраховується за формулою: 
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Вибір оптимальної альтернативи визначатиметься за формулою: 
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Формула (9) є математичним виразом модифікованого критерію Лапласа.  

Запропонована методика проведення експертної оцінки на основі 

модифікованого критерію Лапласа дозволяє підготувати проекти управлінських 

рішень, виділивши кращі варіанти з розглянутого кола альтернатив.  
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СИСТЕМА АКТИВНОГО ШУМОЗАХИСТУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

ЗАХІД ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ШУМУ 

Кужель Р., студ. (гр. ХН-61м, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Шум є одним з найшкідливіших факторів сучасної цивілізації. Шум - це 

хаотичні коливання різної фізичної природи, що відрізняються складністю 

тимчасової і спектральної структури [1]. Хаотична сукупність різних за 

частотою та силою звуків, які виникають у повітряному середовищі, 

сприймаються органами слуху людини як небажані сигнали, безпосередньо 

впливаючи на її працездатність. 

Всі види транспорту, промислові об‘єкти, насоси, електричні та 

пневматичні інструменти, будівельна техніка, верстати, все це - джерела шуму. 

Окрім того з шумом пов‘язані майже всі технологічні процеси, такі як, 

наприклад, клепання, обрубка, карбування, штампування, робота ткацьких 

верстатів, випробування авіадвигунів і т.д.. 

Сьогодні шум став одним із небезпечних факторів зовнішнього 

середовища на виробництві. Це пов‘язано в основному з підвищенням 

продуктивності та потужності машин, та їх повсюдним застосуванням на всіх 

ділянках та серах виробництва [2]. 

Класи умов праці залежно від рівня шуму поділяються на допустимі, які 

відповідають ГДР згідно з Державними санітарними нормами ДСН 3.3.6 037-

99, шкідливі та небезпечні. 

Шум негативно впливає на здоров‘я людини. У Робітників, які мають 

справу з гучними верстатами, машинами та механізмами, виникають стійкі 

порушення слуху, які часто призводять до професійних захворювань таких як 

глухуватість та глухота. Найбільша втрата слуху спостерігається протягом 

перших десяти років роботи, і з плином часу ця небезпека зростає. 

Проте в сучасному світі проблеми зі слухом мають не тільки робітники зі 

шкідливими умовами праці, але й звичайні люди, які живуть в недуже 

сприятливих або промислових районах міста, мають справу з міським 

транспортом, особливо метро, живуть біля автомагістралей або завантаженої 

залізничної колії. Та й, взагалі, це дуже поширена проблема мегаполісів. 

Тривалий шум впливає не тільки на слух, він впливає на нервову систему 

людини, погіршує її самопочуття, знижує працездатність, сповільнює розумові 

процеси.  

Шум впливає на систему травлення і кровообігу, серцево-судинну 

систему. У разі постійного шумового фону до 70 дБ виникає порушення 

ендокринної та нервової систем, до 90 дБ — порушує слух, до 120 дБ — 

призводить до фізичного болю, який може бути нестерпним. Шум не лише 

погіршує самопочуття людини, а й знижує продуктивність праці на 10—15%. У 

зв‘язку з цим боротьба з ним має не лише санітарно-гігієнічне, а й велике 

техніко-економічне значення [2]. 
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Заходи та засоби захисту від шуму поділяються на колективні та 

індивідуальні, причому останні застосовуються лише тоді, коли заходами та 

засобами колективного захисту не вдається знизити рівні шуму на робочих 

місцях до допустимих значень. Призначення засобів індивідуального захисту 

(ЗІЗ) від шуму - перекрити найбільш чутливі канали проникнення звуку в 

організм - вуха. Тим самим різко послаблюються рівні звуків, що діють на 

барабанну перетинку, а відтак - і коливання чутливих елементів внутрішнього 

вуха. Такі засоби дозволяють одночасно попередити розлад і всієї нервової 

системи від дії інтенсивного подразника, яким є шум [3]. 

Засоби колективного захисту від шуму поділяються на наступні 

напрямки: 

- зменшення шуму в самому джерелі; 

- зменшення шуму на шляху його поширення; 

- організаційно-технічні заходи; 

- лікувально-профілактичні заходи. 

До ЗІЗ від шуму належать навушники, протишумові вкладки, 

шумозаглушувальні шоломи. Вибір ЗІЗ обумовлюється видом та 

характеристикою шуму на робочому місці, зручністю використання засобу при 

виконанні даної робочої операції та конкретними кліматичними умовами. До 

таких ЗІЗ відносяться також і навушники активного шумозахисту. 

Історія розвитку системи активного шумозахисту (далі - САШ) 

починається ще в 1934 році, коли винахідник Пол Люг отримує патент, що 

описує принцип гасіння синусоїдальних сигналів, випромінюваних 

гучномовцем. У 1950 Лоуренс Фогель вперше застосовує систему придушення 

шуму в кабінах вертольотів і салонах літаків [4]. 

До навушників САШ дісталися ще в 1957 році, коли Віллард Мікерена на 

представленій робочій моделі накладних навушників зумів відсікти шум на 

звуковому діапазоні від 50 до 500 Гц. Перша ж серійна модель навушників з 

системою активного шумозаглушення була представлена компанією Bose в 

кінці 80-х і використовувалася в авіації. Проте, зараз такий тип захисту 

використовується дуже рідко і тільки в окремих галузях, не зважаючи на свою 

високу ефективність [4]. 

Активний контроль рівня шуму, також відомий як активний шумозахист, 

являє собою метод знешкодження небажаного звуку шляхом додавання 

(накладання) іншого, спеціально створеного.  Звук являє собою хвилю тиску, 

яка складається з періодів стиснення і розрідження, які постійно чергуються. 

Динамік системи активного шумозахисту випромінює звукову хвилю такої ж 

амплітуди, але з інвертованою фазою (також відомої як протифаза) до 

вихідного звуку. Хвилі об'єднуються, та формують нову хвилю, в процесі, який 

називається інтерференцією, і ефективно компенсують одна одну, цей ефект 

називається деструктивною інтерференцією [5]. 

Сучасне управління активним шумозахистом, як правило, досягається за 

рахунок використання аналогових схем або цифрової обробки сигналів. 

Адаптивні алгоритми призначені для аналізу форми сигналу фонового шуму, а 
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потім на основі певного алгоритму генерувати сигнал, який буде мати або 

фазовий зсув або інвертувати полярність вихідного сигналу. Цей інвертований 

сигнал (в протифазі), потім посилюється і перетворювач створює звукову 

хвилю прямо пропорційну амплітуді вихідного сигналу, створюючи 

деструктивну інтерференцію. Це ефективно зменшує обсяг шуму, що 

сприймається [6]. 

Динаміки системи активного шумозахисту, можуть бути розташовані 

поруч з джерелом звуку, для того щоб послабити його. У цьому випадку він 

повинен мати той же самий звуковий рівень потужності, що і джерело 

небажаного звуку. В якості альтернативи, динаміки системи активного 

шумозахисту можуть бути розташована в тому місці, де необхідне загасання 

звуку (наприклад, вуха користувача). Це вимагає набагато більш низького рівня 

потужності, але діє тільки на одного користувача. Придушення шуму в інших 

місцях відмінних від тривимірного фронту поширення небажаного звуку є 

набагато складнішим процесом, небажані звукові сигнал можуть відбиватися і 

створювати зони конструктивної і деструктивної інтерференції, що зменшують 

шум в одних місцях і подвоюють в інших. У невеликих закритих приміщеннях 

(наприклад, в салоні автомобіля) глобального зниження шуму може бути 

досягнуто за допомогою декількох динаміків та зворотного зв'язку мікрофонів, 

а також вимірювання модальних відгуків корпусу [7]. 

Активний шумозахист найкраще підходить для низьких частот. Можливе 

також видалення шуму на більш широких діапазонах, проте існує ризик 

видалення також і корисного шуму та інформації. Тому для дуже високих 

частот, найкращим рішенням буде пасивний шумозахист, або їх поєднання з 

активним. 

Звичайно система активного шумозахисту не ідеальна, і також має свої 

недоліки, такі як, наприклад, особиста неприйнятність та ін., проте на даний 

момент вона є найбільш ефективною. Висока вартість такого захисту, зумовлює 

його малу популярність як на ринку так і серед споживачів, але з часом 

технологія ставатиме все кращою та доступнішою, і таким чином буде 

набирати популярності не тільки серед окремих працівників, найбільш не 

сприятливих, в плані шуму професій, а й звичайних людей. Тому за активним 

шумозахистом, майбутнє засобів індивідуального захисту. 
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ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В УМОВАХ РОБОТИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Лабжинська М.Ю., асп., (НУХТ); 

Н.В. Володченкова, канд.техн.наук., доцент (каф. БЖД НУХТ)  

 

Небезпека перебування людей у середовищі із підвищеним рівнем 

радіації визначається тривалістю дії, типом радіаційного випромінювання та 

інтенсивністю випромінювання на організм людини. Підвищений радіаційний 

фон є небезпечним чинником навколишнього середовища, що може призвести 

до появи важких хронічних хвороб та смерті. Найбільша загроза полягає у 

тому, що радіація не має жодних видимих чи відчутних проявів, тобто не 

можна встановити її наявність чи перевищення – лише виміряти за допомогою 

спеціальних засобів вимірювальної техніки. У місцях постійного перебування 

людей (на робочих місцях) обов‘язково проводяться систематичні вимірювання 

радіаційного фону, які є єдиним способом дізнатися про радіаційну загрозу та 

встановити перевищення нормального радіаційного фону [1]. 

Вимірювання радіаційного фону здійснюється за допомогою дозиметра-

радіометра геологорозвідувального сцинтиляційного радіометра СРП-88Н, який 

призначений для пошуку і виявлення джерел гамма-випромінювання, а також 

непрямих вимірювань радіоактивності. Прилад вимірює природний гамма-фон 

від 10 до 3×10
4
 мкР/год і відрізняється високою чутливістю вимірювань та 

надійністю у порівнянні із більш сучасними аналогами. Рівень власно 

радіаційного фону приладу не перевищує 10 с
-1

. Дозиметр проводить оцінку 

радіаційного фону за величиною потужності іонізуючого випромінювання 

(гамма-випромінювання і потоку бета-частинок). Принцип роботи пристрою 

полягає у тому, що частинка потрапляє в детектор і викликає світіння катодної 

речовини (сцинтилятора), при цьому утворюється фронт пучків фотонів, які 

реєструються надалі як показники потрапляння частинки в речовину. Дана 

система реєструє вже не саму частку, а її «відбитки» у вигляді світла. В якості 

детектора використано кристали йодистого натрію висотою 40 та діаметром 25 

мм. Результати отримано шляхом математико-статистичної обробки 

експериментальних даних. 

Питання захисту людини від радіаційних випромінювань виникли 

одночасно із відкриттям явища радіації. Це пов‘язано із комплексом негативних 

наслідків для організму. Радіометричний контроль на підприємствах 

проводиться з метою своєчасного встановлення факту і ступеня забруднення 

обладнання, виробничих та допоміжних приміщень, готової продукції, 

транспорту та інших об'єктів, які можуть стати причиною отримання 

підвищених доз радіаційного опромінення працівниками підприємства. 

Місто Київ зазнало підвищеного впливу радіації внаслідок аварії на 

ЧАЕС 1986 р., що загострило увагу на питанні радіаційної обстановки та 

зумовило необхідність проведення систематичного моніторингу природного 

радіаційного фону. 
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Природний радіаційний фон м. Києва є вищим порівняно із іншими 

містами України, однак сьогодні він не перевищує нормативні значення (Норма 

радіаційного фону становить до 20 мкР/год, а природний радіаційний фон – 10-

16 мкР/год). Щоденні заміри радіаційного фону дозволяють виявити 

підвищення рівня радіації та вчасно вжити необхідних заходів для ліквідації 

небезпечних наслідків [2]. 

Дослідження радіаційної обстановки проводилося на підприємстві зі 

зберігання і пробки зерна міста Києва. Можливими джерелами випромінювання 

радіації на зернопереробному підприємстві є будівельні матеріали виробничих 

та побутових приміщень, залізні конструкції (з/д колії, пожежні драбини тощо), 

з/д транспорт, автотранспорт, виробниче та технологічне обладнання, сировина, 

а також джерела іонізуючого випромінювання, що перебувають у радіологічній 

лабораторії підприємства і використовуються у приладах для радіологічних 

досліджень сировини та продуктів переробки зерна [3]. Значення рівня радіації 

може коливатися залежно від метеорологічних умов (усувається поправкою). 

Значення вимірювання радіаційного фону у різних частинах території 

підприємства та у виробничих і допоміжних приміщеннях наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Результати вимірювання радіаційного фону на зернопереробному 

підприємстві міста Києва 

Місце дослідження Значення рівня радіаційного фону, мкР/год 

Радіологічна лабораторія 11,0 ± 2 

Хімічна лабораторія 12,2 ± 2 

Сходи млин-завода 17,5 ± 3 

Територія підприємства 14,6 ± 2 

Вагонорозвантажувач 18,5 ± 3 

Залізничні колії 16,7 ± 2 

1-й поверх млин-завода 13,0 ± 1 

4-й поверх млин-завода 12,6 ± 1 

7-1 поверх млин-завода 14,1 ± 2 

Підсилосний поверх елеватора 12,4 ± 2 

Поверх голівок норій 14,8 ± 2 

 

Результати отримано шляхом перерахунку отриманого значення потоку 

гамма-випромінювання (с
-1

) в одиниці потужності експозиційної дози 

(мкР/год), враховуючи величину чутливості блоку детектування за 

формулою (1): 

 

R = ,                                                        (1) 

 

де СРП – значення потоку гамма-випромінювання, с
-1

; 

1000 – коефіцієнт перерахунку; 

3,9 – чутливість приладу при детектуванні, с
-1

×м
2
×г

-1
. 
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Вимірювання загального радіаційного фону на підприємстві протягом 

місяця встановило наступні середні значення (у перерахунку на мкР/год): 

приміщення радіологічної лабораторії (джерела іонізуючого випромінювання 

містяться у свинцевому сейфі) – 11,0; приміщення хімічної лабораторії – 

12,2; гранітні сходи у млин-заводі – 17,5; відкрита територія – 14,6; з/д вагон 

на з/д коліях – 16,7; 1-й поверх млин-завода – 13,0; 7-й поверх млин-завода – 

14,1; підсилосний поверх елеватора – 12,4. 

Аналіз отриманих даних показав, що жодне значення не перевищило 

норму радіаційного фону, але відбулося незначне перевищення природного 

радіаційного фону, що знаходиться в межах допустимої похибки та 

спричинене будівельними матеріалами (граніт та залізо). 

У всіх інших приміщеннях будівель, а також на території підприємства 

та біля обладнання чи транспорту спостерігався такий самий 

середньомісячний рівень радіаційного фону, що не перевищує гранично 

допустимих нормативних значень. 

При виявленні перевищень допустимих значень рівня радіації слід 

проводити негайну евакуацію персоналу із застосуванням засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) та дезактивацію – видалення радіоактивних 

речовин із поверхні чи середовища. 

Доведено, що рівень радіації знижується із часом, що пов‘язано із 

явищем розпаду ядер радіоактивних елементів, але поряд із розпадом 

відбувається синтез нових джерел радіації, тому неможливо повністю 

викорінити та уникнути радіаційного опромінення, можливо лише 

мінімізувати його вплив. 

Для зниження рівня радіації можна запропонувати вологе прибирання 

із використанням миючих засобів, заміну будівельних матеріалів, усунення 

джерела радіоактивних випромінювань, використання засобів 

індивідуального захисту та спецодягу тощо. 

Висновки. Отже, на зернопереробному підприємстві у м. Києві 

спостерігається нормальний середньомісячний радіаційний фон, який не несе 

загрози здоров‘ю та життю працівників навіть при постійному перебуванні на 

території та у виробничих приміщеннях. 
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БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 
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 Чернушак І. І., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

У сучасному інформаційному суспільстві актуальним для кожної країни є 

прагнення загальної цифрової ідентифікації громадян. Впровадження для 

кожної людини обов‘язкових атрибутів – ідентифікаційного коду, електронного 

цифрового підпису, паспортних даних, номеру соціального страхування – 

потребує надійної ідентифікації, пов‘язаної з біологічними особливостями 

людини (статичними та динамічними), на основі яких можна встановити її 

особистість у розподілених інформаційних мережах. Біометричні розробки 

впроваджувались вже не один десяток років, але до цього часу застосовувалися 

переважно в критичних інформаційних структурах, доступ до яких мала 

обмежена кількість людей. Це пояснює факт наявності пристроїв для 

проведення біометричної ідентифікації, які є надійними, але доволі складними 

та повільними, до того ж ті пристрої мають високу вартість, тому не можуть 

бути застосовані для великої кількості осіб в межах всього кіберпростору нашої 

планети. 

На сьогодні все більше людей потребує надійної біометричної 

ідентифікації для можливості роботи з різноманітними інформаційними 

системами. Можна назвати багато таких систем: мобільний банкінг, банкомати, 

система відеоспостереження на автобанах, система електронного уряду та інші. 

Таки системи характеризуються великою кількістю учасників, так що їх можна 

називати масовими. Якщо розглядати міста, де можуть мешкати десятки 

мільйонів жителів (у Токіо на серпень 2016 року мешкало 38,5 млн. жителів, 

розмір міста визначався за світловою плямою вночі), то для інформаційних 

систем такого міста потрібна потужна система біометричної ідентифікації. При 

впровадженні масових систем біометричної ідентифікації доводиться йти на 

компроміс між швидкодією та результативністю (якістю розпізнавання). Таким 

чином, є необхідність у розробці масових систем біометричної ідентифікації, 

які б відповідали сучасним вимогам швидкодії та результативності. 

На даний час невирішеною проблемою є вибір ефективних методів і 

засобів автентифікації та ідентифікації біометричних даних для конкретних 

інтелектуальних інформаційних систем. 

Ідентифікація особи (лат. Identificare) - ототожнювати. Встановлення 

тотожності особистості людини за сукупністю ознак шляхом порівняльного їх 

дослідження. У слідчій та судовій практиці здійснюють Ідентифікація особи 

підозрюваних у скоєнні злочину, кримінальних злочинців, невідомих осіб, 

затриманих правоохоронними органами, невідомих трупів та ін. 

Існує обмежена кількість характерних властивостей особистості, які 

можуть бути використані для її ідентифікації: 
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 те, чим володіє особистість (розпізнавальний знак, ключ або 

пластикова картка); 

 те, що знає особистість (секретна інформації, пароль, персональний 

ідентифікатор); 

 особливості поведінки (мова, почерк, характер роботи на клавіатурі); 

 деякі фізичні характеристики (відбитки пальців, форма руки, візерунок 

кровоносних судин). 

Ці властивості використовуються в повсякденній практиці при 

спілкуванні людей один з одним для впізнання візитерів, повідомлень і т.д. На 

їх основі створені спеціальні автоматичні прилади і розроблені методи 

ідентифікації особи. 

Біометрія (англ. Biometrics) - технологія ідентифікації особи, яка 

використовує фізіологічні параметри суб'єкта (відбитки пальців, райдужна 

оболонка ока і т. д.) 

Кожна людина індивідуальна, іншого такого немає, не було і не буде. 

Проведені більше 20 років дослідження підтверджують це. Розроблено 

математичні методи, що дозволяють по частині тіла людини, його фотографії, 

голосу, підпису стверджувати, що це один і той же чоловік (біометрична 

ідентифікація особи). Такі методи дозволяють впевнено ідентифікувати 

людину. 

На сьогоднішній день існує велика кількість методів біометричної 

ідентифікації, які поділяють на 2 основні групи – статичні та динамічні. 

Статистичні методи 

Статичні методи біометричної аутентифікації ґрунтуються на 

фізіологічній (статичній) характеристиці людини, тобто унікальній 

характеристиці, даній їй від народження. 

 Автоматичний face-контроль 

Макіяж, вікові зміни, вживання міцних напоїв — всі ці чинники 

погіршують ідентифікацію особи по обличчю. Навіть для експерта 

ідентифікація людини по фотографії десятирічної давності може виявитися 

дуже складним завданням. Біометричні технології дозволяють проводити face-

контроль в автоматичному режимі, вони звіряють параметри обличчя об'єкта, 

який зафіксований камерою, з даними в базі. І достовірність такого аналізу 

складає 86–93%. Це значно більше за звичайні людські можливості. Проте 

проблема полягає в тому, що для здійснення цієї функції необхідне 

устаткування високої якості. Навіть для проведення візуальної ідентифікації 

особи відстань між центрами зіниць має бути еквівалентною 200 пікселям. 

Сюди входять такі методи, як аутентифікація людини за формою 

обличчя, термограмою обличчя. 

 За формою обличчя 

У даному методі ідентифікації будується тривимірний образ обличчя 

людини. На обличчі виділяються контури брів, очей, носа, губ і т.д., 

обчислюється відстань між ними і будується не просто образ, а ще безліч його 
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варіантів на випадки повороту особи, нахилу, зміни виразу. Кількість образів 

варіюється залежно від мети використання даного способу (для аутентифікації, 

верифікації, видаленого пошуку на великих територіях і т.д.). 

 За термограмою обличчя 

В основі даного способу аутентифікації лежить унікальність розподілу на 

обличчі артерій, що забезпечують кров'ю шкіру і виділяють тепло. Для 

здобуття термограми використовуються спеціальні камери інфрачервоного 

діапазону. На відміну від попереднього цей метод дозволяє розрізняти близнят. 

 За відбитком пальця 

В основі цього методу лежить унікальність для кожної людини малюнка 

папілярних узорів на пальцях. Відбиток, отриманий за допомогою спеціального 

сканера, перетворюється в цифровий код (згортку) і порівнюється з раніше 

введеним еталоном. Дана технологія є найрозповсюдженішою в порівнянні з 

іншими методами біометричної аутентифікації. 

 За формою долоні 

Даний метод побудований на геометрії грона руки. За допомогою 

спеціального пристрою, що складається з камери і декількох підсвічуючих 

діодів (включаючись по черзі, вони дають різні проекції долоні), будується 

тривимірний образ грона руки, за яким формується згортка і розпізнається 

людина. 

 За розташуванням вен на лицьовій стороні долоні 

За допомогою інфрачервоної камери прочитується малюнок вен на 

лицьовій стороні долоні або грона руки. Отримана картинка обробляється, і за 

схемою розташування вен формується цифрова згортка. Ця технологія досить 

надійна. Основний її недолік полягає в тому, що якщо за відбитками пальців 

можна перевірити, чи не знаходиться людина в розшуку, чи має вона судимість, 

то для таких біометричних параметрів, як венозний малюнок, єдиної бази не 

існує. 

 За сітківкою ока 

Це спосіб ідентифікації по малюнку кровоносних судин очного дна. Для 

того, щоб цей малюнок став видний, людині потрібно поглянути на видалену 

світлову крапку, і очне дно, що таким чином підсвічується, сканується 

спеціальною камерою. 

 За радужною оболонкою ока 

Малюнок радужної оболонки ока також є унікальною характеристикою 

людини. Причому для її сканування досить портативної камери із 

спеціалізованим програмним забезпеченням, що дозволяє захоплювати 

зображення частини лиця, з якого виділяється зображення ока, з якого, у свою 

чергу, виділяється малюнок веселкової оболонки, за яким і будується цифровий 

код для ідентифікації людини. 

При використанні цієї технології об'єкта необхідно позиціонувати свою 

особу для реєстрації якісного зображення веселкової оболонки очей, що, 

звичайно, не завжди зручно. Наприклад, при face-контролі подібних вимог не 

існує. Людина йде по коридору, в той момент, коли вона попаде в зону 
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найкращого бачення, камера робить контрольний знімок. При ідентифікації 

особи за зображенням обличчя і радужної оболонки ока необхідно враховувати 

також і зовнішні умови. Залежно від фону і рівня освітленості вірогідність 

розпізнавання міняється. Тому в ідеалі треба помістити людину в 

стандартизовані умови, наприклад, в ізольовану кабіну. 

 За ДНК 

Переваги даного способу очевидні, проте використовувані в даний час 

методи здобуття і обробки ДНК працюють настільки довго, що такі системи 

використовуються лише для спеціалізованих експертиз. 

 Інші методи 

У даній статті описані лише найпоширеніші методи. Існують ще такі 

унікальні способи, як ідентифікація за піднігтьовим шаром шкіри, за об'ємом 

вказаних для сканування пальців, формою вуха, запахом тіла тощо. 

Динамічні методи 

Динамічні методи біометричної аутентифікації ґрунтуються на 

поведінковій (динамічній) характеристиці людини, тобто побудовані на 

особливостях, характерних для підсвідомих рухів у процесі відтворення якої-

небудь дії. 

Розглянемо методи аутентифікації цієї групи. 

 За почерком 

Як правило, для цього виду ідентифікації людини використовується його 

розпис (інколи написання кодового слова). Цифровий код ідентифікації 

формується залежно від необхідної міри захисту і наявності устаткування 

(графічний планшет, екран карманного комп'ютера Palm і т.д.) двох типів: 

За самим розписом, тобто для ідентифікації використовується просто міра 

збігу двох картинок. 

За розписом і динамічними характеристиками написання, тобто для 

ідентифікації будується згортка, в яку входить інформація по безпосередньому 

підпису, тимчасовим характеристикам нанесення розпису і статистичним 

характеристикам динаміки натиску на поверхню. 

 За клавіатурним почерком 

Метод у цілому аналогічний описаному, але замість розпису 

використовується кодове слово (коли для цього використовується особистий 

пароль користувача, таку аутентифікацію називають двофакторною) і не 

потрібно жодного спеціального устаткування, окрім стандартної клавіатури. 

Основною характеристикою, за якою будується згортка для ідентифікації, є 

динаміка набору кодового слова. 

 За голосом 

Одна із старих технологій, у даний час її розвиток прискорився, оскільки 

передбачається її широке використання в побудові «інтелектуальних будівель». 

Існує досить багато способів побудови ідентифікації за голосом, як правило, це 

різні поєднання частотних і статистичних характеристик голосу. 

 Інші методи 
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Для даної групи методів також описані лише найпоширеніші методи. 

Існують такі унікальні способи, як ідентифікація за рухом губ при відтворенні 

кодового слова, за динамікою повороту ключа в дверному замку і т.д. 

Загальною характеристикою, яку використовують для порівняння різних 

методів і способів біометричної ідентифікації, є статистичні показники: 

помилка першого роду (не пустити в систему «свого») і помилка другого роду 

(пустити в систему чужого). 

Сортувати і порівнювати описані вище біометричні методи за 

свідченнями помилок першого роду дуже складно, оскільки вони є різними для 

одних і тих же методів у зв‘язку з залежністю від устаткування, на якому вони 

реалізовані. 

За показниками помилок другого роду загальне сортування методів 

біометричної аутентифікації виглядає приблизно так (від кращих до гірших): 

 ДНК. 

 Радужна оболонка ока, сітківка ока. 

 Відбиток пальця, термограма обличчя, форма долоні. 

 Форма обличчя, розміщення вен на долоні та кисті руки. 

 Розпис. 

 Клавіатурний почерк. 

 Голос 

Актуальність розвитку біометричних технологій ідентифікації особи 

обумовлена збільшенням числа об'єктів і потоків інформації, які необхідно 

захищати від несанкціонованого доступу, а саме: криміналістика; системи 

контролю доступу; системи ідентифікації особи; системи електронної комерції; 

інформаційна безпека (доступ в мережу, вхід на ПК); облік робочого часу і 

реєстрація відвідувачів; системи голосування; проведення електронних 

платежів; аутентифікація на web-ресурсах; різні соціальні проекти, де потрібна 

ідентифікація людей; проекти цивільної ідентифікації (пересічення державних 

кордонів, видача віз на відвідини країни) і т.д. 

Головною перевагою біометричних технологій є найвища надійність. І 

дійсно, усі знають, що двох людей з однаковими відбитками пальців у природі 

просто не існує. Правда, сьогодні вже відомо кілька способів обману 

дактилоскопічних сканерів. Наприклад, потрібні відбитки пальців можуть бути 

перенесені на плівку або до пристрою може бути прикладена велика фотографія 

пальця зареєстрованого користувача. Втім, треба зізнатися, що сучасні пристрої 

вже не попадаються на такі прості виверти. Так що зловмисникам доводиться 

видумувати все нові й нові способи обману біометричних сканерів. 

Основним недоліком біометричної ідентифікації є вартість устаткування. 

Адже для кожного комп‘ютера, що входять до цієї системи, необхідно 

придбати власний сканер. Варто також відзначити, що подібні дешеві сканери 

недовговічні. Крім того, у них досить високий відсоток помилок другого роду 

(відмова в доступі зареєстрованому користувачеві). Тому користувачеві 
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доводиться вибирати, який пристрій придбати – дорожчий й кращий або 

дешевший й гірший.  

Враховуючи, що більшість методів представляє собою комерційну 

таємницю, в даному випадку важко виділити кращий метод, оскільки 

порівнювати доцільно алгоритмічно-апаратний комплекс. Зараз проводяться 

розробки по зменшенню розмірів та ціни системи, збільшенню надійності 

роботи. Для систем, що вимагають особливі вимоги до безпеки, 

використовуватимуться мультимодальні біометрики. Використання 

біометричних засобів спрощує процедуру аутентифікації особи, а також 

піднімає надійність систем безпеки. 
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ПОНЯТТЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ТА РАНЖУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 

ВИРОБНИЦТВІ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 Левченко О.Г., д.т.н., проф.; Ільчук О.С., асистент  

(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Однією з основних складових підвищення рівня оцінювання ефективності 

управління охороною праці на виробництві в галузі машинобудування є 

здійснення дій щодо використання та впровадження адекватного оцінювання 

рівня стану виробничого травматизму. Для цього потрібно застосовувати такий 

механізм оцінювання, який би дозволив здійснювати аналіз 

різнопараметричних показників, що мають різний вплив на ефективність 

управління охороною праці на виробництві. Це є важливою складовою процесу 

аналізування стану охорони праці на машинобудівних виробництвах. 

Однак, під час вирішення практичних задач оцінювання рівня 

ефективності управління охороною праці на виробництві часто виникає 

ситуація, коли показники, за якими проводиться оцінювання, не піддаються 

безпосередньому вимірюванню (мають різну “фізичну природу”). У цьому 

випадку вирішення поставленої задачі потребує використання таких процедур, 

які б дозволили здійснити таке оцінювання. 

До процедур, що дозволяють вирішити задачу узагальнення різнорідних 

показників, які мають вплив на рівень виробничого травматизму, можна 

віднести ранжування. Ранжування – це упорядкування властивостей будь-яких 

якісних об‘єктів, виробництв, під час якого їм надають певні числові форми [1]. 

Результатом ранжування є деяка кількість рейтингів, за допомогою яких і 

проводиться оцінювання рівня ефективності управління охороною праці на 

машинобудівному виробництві. 

Ранжування може застосовуватися в ситуаціях коли:  

1. Явища мають різну природу, тобто немає еталону порівняння. 

2. Необхідно упорядкувати які-небудь явища (об'єкти) в часі або просторі, 

тобто цікавить не порівняння ступеню виваженості якої-небудь якості, а лише 

взаємне просторове або тимчасове розташування. 

3. Потрібно упорядкувати об'єкти відповідно до якої-небудь вимірної 

якості, але при цьому не потрібно проводити його точне вимірювання. 

4. Яка-небудь якість в принципі піддається вимірюванню, але в даний час 

не може бути виміряна з яких-небудь причин. 

Завданнями ранжування є створення системи збору та обробки інформації 

для прийняття управлінських рішень на різних рівнях аналізу в галузі охорони 

праці. Це необхідно для розроблення та підтримки системи внутрішнього 

обліку інформації на кожному машинобудівному виробництві.  

Рейтинг є оцінкою діяльності даних об'єктів на основі розробленої системи 

індикаторів – показників, що дозволяють здійснити оцінювання рівня 

ефективності управління охороною праці, провести їх класифікацію. 
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Ранжування дозволяє вибрати з досліджуваної сукупності явищ найбільш 

істотне.  

Теорія рейтингів є розділом теорії класифікації, яка вивчає методи 

вимірювання порівняльних переваг одних об'єктів над іншими. Рейтинг (від 

лат. rating) – оцінка віднесення до класу, розряду, категорії.  

Ідея рейтингу, тобто упорядкування від першого до останнього в списку, 

належить французькому математику Кондорсе (Condorcet), на основі якої він 

намагався побудувати теорію справедливих виборів − рейтингу політиків, 

програм, партій. Його наукові праці лягли в основу сучасної математичної 

теорії рейтингу [2]. 

Рейтинги є тільки одним з варіантів діагностики стану рівня ефективності 

управління охороною праці на виробництві в галузі машинобудування  

комплексною складовою аналізу. Якщо методики рейтингів відкриті, 

включають в себе повний опис схеми та математичні процедури, відкриті 

показники, на основі яких побудовано рейтинг, то у випадку комплексного 

багатокритеріального аналізу рівня ефективності управління охороною праці на 

виробництві в галузі машинобудування він є корисним. 

Рейтинг має широке застосування в різних сферах діяльності. Як 

визначено М. Ковалевою, рейтинг має два значення [3]. У відповідності з 

першим значенням, рейтинг − це оцінювання, клас, розряд. Друга назва − 

індивідуальний числовий показник оцінювання популярності особи, організації, 

групи. Виводиться на основі підсумків голосування, соціологічних опитувань 

чи анкет.  

Також, рейтинг – це сукупність об'єктів або явищ, які упорядковані за 

числовим або порядковим показником, що відображає важливість, значимість, 

поширеність, популярність та інші подібні якості цього об'єкта або явища, а 

також методика цього впорядкування [4].  

Важливо систематизувати категоріальний апарат рейтингу з метою 

успішного вивчення його ―природи‖. Розкриваючи сутність поняття ―рейтинг‖, 

неможливо обмежитися прямим перекладом значення даного слова, необхідно 

детальніше вивчити існуючі напрями використання та методи оцінювання 

рейтингу. Доцільно чітко відокремлювати ―рейтинг‖ і ―ранжування‖. 

Ранжування − це розташування об'єктів у порядку зростання чи зменшення за 

будь-якою заданою ознакою. Рейтинг − це комплексний інтегральний показник, 

який включає найважливішу для користувача інформацією − параметри 

оцінювання об'єктів або явищ. 

Методологія рейтингу найчастіше використовується засобами масової 

інформації [2, 5], в політиці [6], в освіті [7, 8] тощо. 

Все частіше можна зустріти рейтинги організацій, які відібрані за заданою 

ознакою (великі промислові підприємства [9], банківські установи [10] тощо), 

визначення фінансової стійкості компанії, де в якості показників для аналізу 

розглядалися фінансово-економічні показники діяльності тощо. Ця методика 

припускає розрахунок значення рейтингового функціонала, виходячи зі значень 

рейтингових показників та присвоєння їм вагових коефіцієнтів.  
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Рейтингова оцінка в сфері економіки достатньо поширена, особливо в 

зарубіжній практиці. Широко використовується ранжування акціонерних 

компаній у зв'язку з функціонуванням фондового ринку і визначення одного з 

найважливіших елементів цього ринку  фондових індексів  [10]. 

Аналіз діяльності підприємств різного роду зайнятості за допомогою 

ранжування зустрічався у працях [11-13]. 

До рейтингової оцінки відноситься порівняння показників очікуваного і 

фактичного виконання планів, перевірка допустимості початкових передумов і 

контроль методичної і змістовної узгодженості планового процесу. Вона 

включає комплекс заходів щодо аналізу вірогідних відхилень від запланованих 

показників. Порівняння й аналіз стимулюють нові процеси ухвалення рішень, 

які у свою чергу ініціюють проведення корегувальних заходів та дій. 

Загальна направленість рейтингової оцінки  це експрес-діагностика 

(швидкі методи оцінювання). Рейтингова оцінка дозволяє певні похибки (не 

більше 5 %)  в оцінці діяльності об‘єкту. У цьому випадку в процесі вибору 

початкової інформації враховуються основні критерії, а саме, швидкість 

обробки інформації й отримання результату та граничної величини похибки. 

Базу для рейтингової оцінки складають сформовані показники, що 

відображають рівень ефективності управління охороною праці на 

машинобудівних виробництвах. 

Рейтинговий аналіз не дає змоги безпомилкового доказу абсолютної 

надійності, скоріше він сприяє мінімізації негативних наслідків в галузі 

охорони праці та поглибленого аналізу впливу показників на рівень 

виробничого травматизму.  

Процедура ранжування полягає в тому, що експерт повинен розташувати 

причини виробничого травматизму в галузі машинобудування в порядку, який 

представляється йому найбільш раціональним, і приписати кожному з них 

числа натурального ряду − ранги. Під рангом розуміється показник, який 

характеризує порядкове місце оцінюваного об'єкта дослідження в групі 

об'єктів, що мають необхідні для оцінювання властивості. 

При цьому ранг 1 отримує найбільш переважна альтернатива, а ранг N − 

найменш переважна. В результаті ранжування отримуємо порядкову шкалу, яка 

повинна задовольняти умові рівність числа рангів (N) числу об'єктів, що 

піддаються ранжуванню (n). Якщо декільком показникам привласнюється 

однаковий ранг, то число рангів не є рівним числу показників. У таких 

випадках приписуються стандартизовані ранги.  

Рейтингова оцінка виступає в якості інструментарію для управлінських дій 

в галузі охорони праці та оцінювання рівня виробничого травматизму. У цьому 

випадку вона потребує структурованого підходу до її визначення та 

застосування. 
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ЗАХИСТ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО І АКУСТИЧНОГО 

ВИПРОМІНЮВАНЬ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДУГОВОГО І 

КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО 

ПЕРЕПЛАВУ 

Левченко О.Г., д.т.н., проф.; Арламов О.Ю., к.т.н.  

(каф ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Підвищений рівень ультрафіолетової радіації і шуму на робочому місці 

входять у перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ) для 

багатьох видів зварювання та споріднених процесів, що регламентовано 

вимогами ГОСТ 12.3.003-86 [1] та ДСТУ 2456-94 [2]. 

З метою визначення можливостей мінімізації шкідливого впливу 

ультрафіолетового й акустичного випромінювань на працюючих виконано 

комплексне дослідження рівнів і характеристик цих НШВФ під час 

застосування таких широко розповсюджених технологій, як електродугове і 

контактне зварювання та електрошлаковий переплав (ЕШП). Для цього 

виконували вимірювання рівнів УФВ і характеристик шуму в робочій зоні на 

різних відстанях від джерел їх створення при різних режимах роботи 

електричного обладнання.  

Вимірювання інтенсивності УФВ (енергетичної освітленості, Вт/м
2
) 

виконувалось, головним чином, в УФ-С діапазоні, як найбільш потенційно 

небезпечному і шкідливому для здоров‘я зварників та обслуговуючого 

персоналу. Використовувалась стандартизована методика [3] у відповідності з 

вимогами до контролю УФВ, регламентованих СН 4557-88 [4]. Реєстрація 

інтегральних рівнів УФВ виконувалась за допомогою автоматичного дозиметра 

оптичного випромінювання ДАУ-81. 

Для вимірювання шумових характеристик (еквівалентний рівень шуму 

Leq, дБА) використовувався інтегруючий вимірювач рівня звуку модель 2230 

фірми Brüel & Kjær (Precision Integrating Sound Level Meter Type 2230) першого 

класу точності, функціональні та технічні характеристики якого відповідають 

вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 17187-2010 [5]. Вимірювання 

проводилися у відповідності до вимог ГОСТ 12.1.050-86 [6]. 

Виміряні рівні УФВ порівнювалися з нормативними значеннями СН 

4557-88, відповідно до яких "допустима інтенсивність опромінення працюючих 

за наявності незахищених ділянок поверхні шкіри площею не більше 0,2 м
2
 з 

періодом опромінення до 5 хвилин (хв) тривалістю пауз між ними не менше 30 

хвилин і загальною тривалістю впливу за зміну до 60 хв не повинна 

перевищувати 0,001 Вт/м
2
 для ділянки УФ-С". 

Санітарно-гігієнічне оцінювання шуму на робочому місці проводилась 

згідно з нормативами ДСН 3.3.6.037-99 [7]. 

У випадку перевищень нормативних значень виконувалась статистична 

обробка та аналіз результатів вимірювань, після чого визначалися залежності 

інтенсивності УФВ і шуму від відстані до місця зварювання і сили 
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зварювального струму. За допомогою отриманих залежностей визначались 

границі безпечних робочих зон і допустимий час перебування в них без 

використання засобів захисту. На цій основі також розроблялись  рекомендації 

з вибору відповідних засобів захисту та організаційні заходи з метою 

мінімізації впливу УФВ і акустичного випромінювання до безпечних рівнів [8]. 

Розрахунок часу безпечного впливу базувався на нормативній величині 

ефективної дози УФВ 30 Дж/м
2
, встановленій в Європейському союзі [9]. 

 

Результати досліджень 

1. Ручне дугове зварювання покритими електродами  

Використовувались широко розповсюдженні електроди марок АНО-4, 

АНО-12, АНО-36, УОНИ 13/55 і МР-3 діаметром 4 мм. Зварювалися зразки 

сталі Ст3 в нижньому положенні зварного шва в зварювальної кабіні при 

температурі повітря 15...20 
о
С і середній відносній вологості повітря з 

витяжною вентиляцією над місцем зварювання. Джерело живлення  

випрямляч зварювальний ВДУ-506. Зварювальний струм фіксувався на 

значеннях 150, 175 і 200 А, які потрапляють в діапазон рекомендованих 

режимів для електродів, що використовувались. 

УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилося на 

фіксованій відстані 0,55, 1 і 1,5 м від точки зварювання під кутом 27…30
о
 до 

горизонтальної зварювальної поверхні. Протягом 30...60 с фіксувалося середнє 

значення потоку випромінювання (E, Вт/м
2
) на стаціонарному режимі 

зварювання. 

В залежності від величини струму, відстані і марки електрода виміряні 

значення інтенсивності УФ-С випромінювання змінювались від 0,55 до 4,2 

Вт/м
2
, що істотно перевершує нормативну величину 0,001 Вт/м

2
 для 

працюючих за наявності незахищених ділянок поверхні шкіри згідно з СН 

4557-88 [4]. Визначено, що допустимий час перебування під дією УФВ в 

робочій зоні без засобів захисту на протязі 8-ми годинного робочого дня (при 

зварювальному струмі від 150 до 200 А) може становити: 2...5 с  на відстані 0,5 

м від точки зварювання; 7...18 с − на відстані 1 м; 16...41 с − на відстані 1,5 м. 

Для захисту зварників та обслуговуючий персонал від УФВ необхідно 

застосовувати спеціальний одяг, зварювальну маску зі спеціальними 

світлофільтрами [10, 11]; за певних умов  захист потилиці від променів, що 

відбиваються від стін зварювальної кабіни. 

 Акустичне випромінювання 

Вимірювання проводилося на робочому місці зварника на відстані 0,55 м 

від електричної (на відстані витягнутої рики). Величини рівнів шуму при силі 

зварювального струму з верхнього діапазону номінальних величин наведено в 

таблиці 1. 

Еквівалентні рівні шуму при зварюванні електродами АНО-4, АНО-12, 

АНО-36, УОНИ 13/55 і МР-3 діаметром 4 мм перевищують значення 80дБА, 

наведене в ДСН 3.3.6.037-99. Але, вимірювання проводились без урахування 
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захисного щитка зварника, який буде зменшувати рівень шуму. До того ж, для 

переривчастих шумів, згідно з ДСН 3.3.6.037-99, розрахунковий еквівалентний 

рівень шуму складає 110 дБА протягом 30 хв, 98 дБА протягом 130 хв [12]. 

Таким чином ефективним методом захисту від шуму є "захист часом", що дає 

можливість так організувати роботу, щоб сумарний шумовий вплив на 

працівника за робочу зміну не був шкідливим для його здоров'я. 

 

Таблиця 1 

Рівні шуму при ручному дуговому зварюванні покритими електродами 

Марка електродів Зварювальний струм, А 
Еквівалентний рівень шуму 

Leq, дБА  

АНО-4 200 86 

АНО-12 200 85 

АНО-36 170 83 

УОНИ 13/55 150 83 

МР-3 200 83 

 

2. Ручне аргоно-дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) 

електродом (TIG) 

Дослідження проводились при зварюванні неплавким вольфрамовим 

електродом діаметром 2,4 мм в середовищі інертного газу (аргон). Зварювалися 

зразки сталі Ст.3 розмірами 150×40×2 мм і 150×40×12 мм з силою струму  150 

А в нижньому положенні зварного шва. Умови зварювання: в зварювальної 

кабіні при температурі повітря 15...20˚ С і середній відносній вологості повітря 

з витяжною вентиляцією над місцем зварювання. Джерело живлення – Master 

2200 (фірма Kemppi, Фінляндія). Решта обладнання – фірма Фроніус. 

Зварювальний струм коливався в діапазоні 45...210 А. 

УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилося на 

фіксованій відстані 0,55 м або 1 м від точки зварювання під кутом 12...21˚ до 

горизонтальної зварювальної поверхні. Протягом 30...60 с фіксувалося середнє 

значення потоку випромінювання (E, Вт/м
2
) при стаціонарному режимі 

зварювання. 

Залежно від величини струму і відстані зафіксовано значення 

інтенсивності УФ-С випромінювання до 7,5 Вт/м
2
, що істотно перевершує 

нормативну величину 0,001 Вт/м
2
 для працюючих за наявності незахищених 

ділянок поверхні шкіри згідно з СН 4557-88. Визначений допустимий час 

перебування під дією УФВ в робочій зоні без засобів захисту) на протязі 8-ми 

годинного робочого дня (при зварювальному струмі від 60 до 210 А) становить: 

 4...75 с  на відстані 0,5 м від точки зварювання; 

 16 с...5 хв  на відстані 1 м від точки зварювання; 
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 36 с...11 хв  на відстані 1,5 м від точки зварювання. 

Обов‘язковим є впровадження наступних заходів і засобів захисту від 

надмірного впливу УФВ: спецодяг; зварювальна маска; за певних умов  захист 

потилиці від променів, що відбиваються від стін зварювальної кабіни. 

Акустичне випромінювання 

Рівень шуму вимірювався на робочому місці зварника на відстані 0,55 м 

від електродуги. Тривалість вимірювання  приблизно 60 с [13]. 

У широкому діапазоні номінальних величин сили струму I = 45…210 А 

еквівалентний рівень шуму на робочому місці не перевищує 64 дБА, що значно 

менше встановленої санітарно-гігієнічної норми еквівалентного рівня шуму 80 

дБА. Ручне аргоно-дугове зварювання неплавким електродом є безпечною за 

шумом зварювальною технологією і не вимагає застосування засобів захисту. 

 

3. Механізоване зварювання в захисних газах (MIG/MAG) 

Дослідження проводились при наплавленні обмідненим дротом Св-08Г2С 

діаметром 1,2 мм в суміші захисних газів (82% Ar + 18% CO2). Наплавлення 

здійснювалось на зразки сталі Ст. 3 довжиною 150 мм способом кутом назад 

для поліпшення видимості ділянки дуги. Швидкість подачі дроту регулювалася 

автоматично залежно від налаштованої спочатку величини струму. Джерело 

живлення – зварювальний інвертор Invertec V350-PRO (Lincoln Electric). 

Механізм подачі  LF-72. Зварювальний струм попередньо встановлювався в 

діапазоні від 80 до 250 А. 

Умови роботи: у зварювальній кабіні (горизонтальні розміри  2,4×2 м, 

висота  1,8 м) при температурі повітря ~ 20 
о
С і середній відносній вологості 

повітря з витяжною вентиляцією над місцем зварювання. 

УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилось на 

відстані 0,64 і 0,68 м від точки зварювання під кутом 21...26˚ до горизонтальної 

зварювальної поверхні. Протягом 30...60 с фіксувалось середнє значення потоку 

випромінювання (E, Вт/м
2
) при стаціонарному режимі зварювання. 

Залежно від величини струму і відстані були зафіксовані значення 

інтенсивності УФ-С випромінювання від 15 до 60 Вт/м
2
, що створює небезпеку 

для працюючих за наявності незахищених ділянок поверхні шкіри.  

Допустимий час перебування в робочій зоні (без засобів захисту від дії 

УФВ) на протязі 8-ми годинного робочого дня становить: 

 0,25...1 с  на відстані 0,5 м від точки зварювання; 

 1...4 с  на відстані 1 м від точки зварювання; 

 2...9 с  на відстані 1,5 м від точки зварювання. 

Обов‘язковим є впровадження організаційних і технічних заходів та засобів 

безпеки та використання засобів індивідуального та колективного захисту. 

Акустичне випромінювання 

Рівень шуму вимірювався на робочому місці зварника на відстані 0,55 м 

від електродуги. Тривалість вимірювання  приблизно 60 с. 
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Були встановлені дві якісно відмінні одна від одної ділянки залежності 

рівні шуму від сили зварювального струму. При слабких токах в діапазоні 

величин 80…150 A шум посилюється, але подальше збільшення сили струму 

призводить до ослаблення шуму. У виміряному діапазоні номінальних величин 

сили струму I = 80…250 А рівень шуму досягає величини 96 дБА. Отже, 

механізоване зварювання в суміші захисних газів (82% Ar + 18% CO2) є 

небезпечною за шумом зварювальною технологією і потребує застосування 

захисту. 
Одним з простих і невитратних способів мінімізації рівня шуму 

розглянутої технології зварювання є зменшення швидкості енерговиділення в 

джерелі, що можливо досягти зниженням сили зварювального струму в 

діапазоні номінальних величин сили струму 80…150 A, або збільшенням 

зварювального струму у діапазоні 150…250 А. Також ефективним методом 

захисту є "захист часом". 

 

4. Стикове зварювання залізничних рейок типу Р65 на контактній 

машині К-1000 

Величина вторинного зварювального струму змінювалась ступенево: 

спочатку − 0,256 = 11,2 кА, потім – 0,456 = 22,4 кА. Зварюваний стик 

екрановано захисним екраном машини. 

УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилося на 

відстані 2 і 3 м від місця зварювання. Датчик УФ-С випромінювання був 

спрямований на межу штатного захисного екрану. Тривалість вимірювання  4 

хв (час зварювання одного стику). 

Помітні величини потоку УФВ не зафіксовано  інтенсивність 

випромінювання менша нижньої межі чутливості приладу ДАУ-81. 

Враховуючи це, зроблено теоретичну оцінку потоків УФВ, припускаючи, що 

розплавлений метал (сталь) в зоні стику випромінює як абсолютно чорне тіло з 

температурою приблизно 1800 K. Розрахунки показують, що потоки УФВ в 

безпосередній близькості від зварюваної поверхні мають величини менші від 

нормативних значень згідно з СН 4557-88 і не є шкідливим навіть при 

відкритому захисному екрані, який слугує в основному для захисту від іскор і 

бризок розплавленого металу.  

Акустичне випромінювання 

Вимірювання рівнів шуму протягом процесу зварювання проводились на 

відстані близько 3,0 м від джерела шуму (стику). Тривалість вимірювання  

приблизно 50 с. 

Еквівалентний рівень шуму не перевищує ГДР і становить Leq = 80 дБА. 

Внесок фонового шуму незначний і шум генерує, переважно, зварювальний 

процес. 

При стиковому зварюванні залізничних рейок на контактній машині К-

1000 не потрібно застосовувати захисту від шуму при закритому захисному 

екрані. 
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5. Пресове зварювання магнітно керованою дугою на установці МД-101  

Дослідження виконувались при зварюванні на режимах:  

- напруга на дузі  25 В; 

- величина зварювального струму на дузі:  

• 150 А протягом 7 с; 

• 500 А  протягом 0,3 с. 

УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилось при 

зварюванні сталевих труб діаметром 27 мм на відстані 1,85 м до місця 

зварювання (осі труби). Датчик розташовувався в напрямку прямої видимості 

місця зварювання на висоті 1,6 м від підлоги. Тривалість вимірювання  7,3 с 

(час зварювання одного стику). 

За результатами вимірювань визначено середню величину максимального 

потоку випромінювання, яка становила 0,750,1 Вт/м
2
, що значно перевищує 

допустиму інтенсивність УФ-С випромінювання згідно з СН 4557-88. 

Визначений допустимий час перебування в робочій зоні (без засобів 

захисту від дії УФВ та при темпі зварювання 50 стиків/год) на протязі 8-ми 

годинного робочого дня становить: 

 47 хв (39 зварених стиків) на відстані 1 м від місця зварювання; 

 1,8 год (88 зварених стиків) на відстані 1,5 м від місця зварювання; 

 3,1 год (156 зварених стиків) на відстані 2 м від місця зварювання; 

 8 год (400 зварених стиків) на відстані 3,2 м від місця зварювання. 

Установка МД-101 автоматична з дистанційним пультом управління і не 

потребує знаходження персоналу в безпосередній близькості від місця 

зварювання. За умови обладнання установки захисним кожухом забезпечується 

повний захист від оптичного випромінювання у видимій та УФ ділянках 

спектра. Необхідно вжити організаційні заходи і унеможливити перебування 

людей на відстані менш ніж 3,2 м від місця зварювання. 

Акустичне випромінювання 

Рівень шуму вимірювався протягом процесу зварювання на відстані 

близько 1,5 м від джерела шуму.  

Еквівалентний рівень шуму в зоні зварювання незначно перевищує ГДР і 

становить Leq = 82 дБА. Шум виробляє зварювальний процес, тому внеском 

фонового шуму можна знехтувати. 

Враховуючи знаходження персоналу в кабіні дистанційного пульту 

керування, вживати захист від шуму недоцільно. 

 

6. Переплавлення сталевого електроду в електрошлаковій печі Р-951 

Величина змінного плавильного струму з частотою 50 Гц  7500 А. 

Живлення електрошлакової печі здійснювалось від одного однофазного 

трансформатора А622М (І2н = 10000 А) з блоком фазового регулювання 

напруги U-121. 
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УФ випромінювання 

Вимірювання інтенсивності УФ-С випромінювання проводилось на 

відстані 2,0 м до місця плавки (центру плавильної ванни круглого перетину). 

Датчик випромінювання розташовувався в напрямку прямої видимості місця 

плавки на висоті 1,6 м від підлоги.  

Визначено середню величину потоку випромінювання, яка становила 0,05 

Вт/м
2
. Розрахунковий допустимий час перебування в робочій зоні без засобів 

захисту від дії УФВ на протязі 8-ми годинного робочого дня становить: 

 2,5 хв на відстані 0,5 м від краю плавильної ванни; 

 10 хв на відстані 1,5 м від краю плавильної ванни; 

 23 хв на відстані 2,5 м від краю плавильної ванни; 

 8 год на відстані 14 м від плавильної ванни. 

Заходи і засоби захисту від надмірного впливу УФВ: 

 спецодяг;  

 захисний щиток з окулярами
1
;  

 огородження пульта управління склом. 

Акустичне випромінювання 

Вимірювання проводилися в робочій зоні на відстані 4,0 м до місця 

плавки.  

Еквівалентний рівень шуму в робочій зоні склав 70 дБА і не перевищує 

ГДР. 

Переплавлення в печі Р-951 є безпечною щодо шуму технологією і не 

потрібує застосування засобів захисту працюючих. 

 

Висновки 

1. Виконано дослідження можливостей мінімізації впливу оптичних (УФ) 

та акустичних випромінювань, що створюються обладнанням дугових, 

контактних та електрошлакових технологій. Для цього було проведено 

комплексні вимірювання рівнів зазначених випромінювань в робочій зоні, 

визначено їх залежності від відстані до джерела випромінювань і сили 

зварювального струму. Проведено порівняння цих рівнів з нормативними 

значеннями, прийнятими в Україні і в країнах ЄС. 

2. Встановлено, що при електродугових ручних та механізованих 

способах зварювання (MMA, TIG, MIG/MAG) на границі робочої зони (1,5 м) 

інтенсивність УФ-С випромінювання становить 0,2...10 Вт/м
2
, що значно 

перевищує нормативну величину 0,001 Вт/м
2
. При цьому допустимий час 

перебування в робочій зоні не перевищує 1 хв. Тому можливості мінімізації УФ 

випромінювання до допустимого рівня організаційними методами (захист 

відстанню та часом, вибір режиму роботи устаткування) практично відсутні і 

необхідно використовувати засоби захисту. При тривалій роботі в 

зварювальних кабінах необхідно вживати заходи захисту від променів, що 

відбиваються від стін. 

                                                            
1 Згідно з ОСТ 21-6-87 вибираються світлофільтри з маркуванням С-3, С-4. 
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При контактному зварюванні і електрошлаковому переплавленні для 

мінімізації впливу УФВ можливо як застосування організаційних методів, так і 

засобів захисту. 

3. Встановлено, що для ручного дугового зварювання штучними 

електродами (ММА) та механізованого зварювання в захисних газах 

(MIG/MAG) рівень шуму на робочому місці перевищує ГДР в усьому діапазоні 

номінальних зварювальних струмів і досягає максимальної величини 96 дБА, 

але швидко знижується при віддаленні від місця зварювання. Границя 

безпечної щодо шуму робочої зони перебуває не далі 2,0 м від місця 

зварювання. Вплив зварювального струму на рівень шуму описується лінійною 

залежністю. Однак кількісна зміна рівня шуму в межах діапазону номінальних 

величин зварювального струму незначна і не перевищує 11%. При 

автоматизованому контактному зварюванні границя безпечної зони віддалена 

на 3 м при стиковому зварюванні і на 4 м  при пресовому зварюванні магнітно 

керованою дугою (ПЗМД). 

Для всіх досліджених зварювальних технологій, які генерують 

переривчасті шуми, ефективним способом мінімізації акустичного 

випромінювання є "захист часом". 
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СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДКЛАДЕННЯ ПАРАФІНУ НА 

СТІНКАХ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ 

Лотонова О.В., студентка (гр. ОМ-31, ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Козлов С.С., доц., к. т. н., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Лістовщик Л.К., доц. (каф. ЕМОЕВ  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Нафта – це винятково корисна копалина, яка має як високі 

енергетичні характеристики, так і унікальні особливості сировини для 

органічного синтезу. Вона відрізняється від інших горючих копалин відносною 

простотою переробки у високоякісні паливні та змащувальні матеріали і 

сьогодні залишається основною сировиною для їх виробництва.  Нафта, що 

отримується безпосередньо із свердловин, називається сирою. У різних галузях 

промисловості застосовуються як сира нафта, так і продукти її переробки. 

Природний газ як паливо в багатьох сферах споживання цілком може замінити 

нафту, а часто він ефективніший і зручніший у використанні. Вперше 

природний газ став застосовуватися як паливо для парових котлів і кухонних 

вогнищ у 70-х роках минулого сторіччя в штаті Пенсільванія (США). Потім 

його почали використовувати в металургії при доменних процесах. 

Енергетичний напрям у використанні нафти і природного газу до цього часу 

залишається головним у всьому світі. Нафта і горючі гази є основою паливно-

енергетичних балансів промислово розвинених країн. Частка нафти в світовому 

енергобалансі складає більше 438%, природного газу – 24%. 

 Існують способи використання геотермальної енергії для очищення і 

запобігання  процесів відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини.  

Відомий спосіб використання геотермальної енергії шляхом створення 

циркуляції теплоносія в колекторі системи забору тепла, розташованого в 

свердловині, до теплового насосу, передачі тепла, зібраного теплоносієм 

системи забору тепла, холодоагенту теплового насоса, зміни агрегатного стану 

холодоагенту і нагріву холодоагентом теплоносія системи розподілу тепла, де з 

метою підвищення ефективності відбору геотермальної енергії системою 

забору тепла, стовбур свердловини поділяють герметичною перемичкою на 

зону всмоктування, розташовану нижче герметичної перемички і зону 

нагнітання, розташовану вище герметичної перемички, причому зону 

нагнітання повністю заповнюють теплопровідною рідиною та розміщують 

колектор системи забору тепла теплового насоса [1]. 

Недоліком відомого способу є недостатньо висока ефективність відбору 

геотермальної енергії через складність конструкції. 

В основу заявленого способу поставлена задача запобігання процесу 

відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини за рахунок 

використання теплової енергії.  

Запропоноване технічне рішення дозволяє запобігти процесу відкладення 

парафіну на стінках свердловини, суть якого полягає в підігріві стінок нафтової 
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свердловини відібраним теплом від іншої свердловини за допомогою теплового 

насоса до температури, яка перевищує температуру плавлення парафіну.  

 

Аналіз, задача та конструкція математичної моделі. 

Поставлена задача вирішується тим, що здійснюють спосіб запобігання 

процесу відкладення парафіну на стінках нафтової свердловини  за рахунок  

теплового насосу з вихідним трубопроводом, який розташований в стовбурі 

діючої свердловини та вхідним трубопроводом. Новим є те, що вхідний контур 

теплового насосу з‘єднаний з вихідними трубами теплообмінника, який 

відбирає тепло від рідини, яка циркулює в свердловині за допомогою насоса, а 

вихідний контур теплового насосу у вигляді гнучкої труби навитий на насосно-

компресорну трубу (НКТ) свердловини, яка експлуатується, при цьому 

циркуляція рідини у трубі відбувається за допомогою насосу.  

Запропоноване технічне рішення дозволяє запобігти процесу відкладення 

парафіну на стінках свердловини, суть якого полягає в підігріві стінок нафтової 

свердловини відібраним теплом від іншої свердловини за допомогою теплового 

насоса до температури, яка перевищує температуру плавлення парафіну.  

Спосіб запобігання процесу відкладення парафіну на стінках нафтової 

свердловини здійснюють за рахунок теплового насосу 1, з вихідним 

трубопроводом 2, який розташований в стовбурі діючої свердловини 3 та 

вхідним трубопроводом 4, який з насосом 5 з‘єднаний з вихідними трубами 

теплообмінника 6, що відбирає тепло від рідини, яка циркулює в свердловині 7 

за допомогою насоса 8, а вихідний контур теплового насосу у вигляді гнучкої 

труби навитий на трубу НКТ свердловини, яка експлуатується, при цьому 

циркуляція рідини у трубі відбувається за допомогою насоса 9.  

 

 
 

Рис. 1. Конструктивна схема запобігання процесу відкладення парафіну 

на стінках нафтової свердловини 

Охорона навколишнього середовища при розробці нафтових свердловин 

У проблемі по охороні середовища розглядаються наступні питання: 

– макасимально можливого зниження втрат запасів нафти при 
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експлуатації свердловини; 

– збереження чистоти водоносних горизонтів, попередження їх 

висиханню; 

– попередження забруднення небезпечної деформації та сейсмічного 

впливу на середовище при бурінні та експлуатації свердловини. 

Функції державного контролю за використанням і охороною середовища 

належать Державному комітету по нагляду за безпечним виконанням робіт в 

промисловості. 

У процесі буріння свердловин необхідний комплекс заходів: 

–  попередження викидів, відкритого фонтанування; 

– до початку буріння кожна бурова установка повинна мати ємності з 

додатковою промисловою рідиною і противикидне обладнання; 

– герметичність обсадної колони, колонної головки і зацементованого 

колонного простору перевіряють опресовкою; 

– особлива увага до конструкції, герметичності і надійності обсадної 

колони і якості їх кріплення, а також до свердловин з газліфтної експлуатації. 

Для попередження електромеханічної корозії обсадної колони 

використовують цементні колони до устя і катодний захист. 

Задля скорочення втрат вуглеводнів і охорони навколишнього 

середовища використовуються закрита герметизована система збору, 

підготовки і транспорту нафти і  використання низьконапірного нафтового газу 

з майбутньою його переробкою. 

В районах інтенсивного видобутку нафти має місце згорання попутнього 

нафтового газу(«факели»). З метою утилізації цього газу необхідне широке 

викорисання мобільно газопереробної установки [4]. 

Техніка безпеки при монтажі і експлуатації свердловин. 

Спеціальні вимоги по безпечному веденню робіт включають виконання 

наступних правил: 

– переірку надійності кріплення апаратів, контактів наземного 

електрообладнання; 

– корпус трансформатора і станція управління, а також броня кабеля 

повинні бути заземлені; 

– обсадан колона свердловини повинна бути з‘єднана з заземлюючим 

контуром або нульовим проводом мережі 380 В; 

– забороняється доторкатися до кабелю при працюючій установці та 

пробних пусках; 

– при з‘єднанні вузлів погружного агрегату забороняється тримати 

руками шліцеву муфту [4]. 

Протипожежна безпека 

Нафтогазовидобувна промисловість характеризується вибухо- і 

пожежонебезпекою нафти і газу. Ці властивості особливо проявляються при 

високих температурах і тисках. При видобуванні і транспортуванні сумішей 

нафти і газу можливе утворення вибухонебезпечних сумішей нафтових парів і 

газів з повітрям, що при наявності джерела спалаху може призвести до вибухів 
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і пожеж. 

Джерелами спалаху на підприємстві можуть бути механічні і електричні 

іскри, заряди статичної і атмосферної електрики, нагріті поверхні. Причинами 

пожежі також можуть бути: 

– порушення технологічних процесів виробництва; 

– недотримання вимог нормативних документів; 

– несправність обладнання і неякісний його ремонт; 

– порушення протипожежного режиму [2].  

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні до основних 

організаційних заходів із її забезпечення належать: 

– визначення обов'язків посадових осіб щодо гарантування пожежної 

безпеки; 

– призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, 

споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання та експлуатацію наявних технічних засобів 

протипожежного захисту; 

– встановлення відповідного протипожежного режиму; 

– розроблення і затвердження загальнооб'єктової інструкції про заходи 

пожежної безпеки та відповідних інструкцій для всіх 

вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, організація 

вивчення цих інструкцій працівниками; 

– розроблення планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі; 

– встановлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу, 

ознайомлення з ним усіх працівників; 

– визначення категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, 

встановлення класів зон за Правилами улаштування електроустановок; 

– забезпечення територій, будівель та приміщень відповідними знаками 

пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку 

виклику пожежної охорони; 

– створення та організація роботи пожежно-технічних комісій, 

добровільних пожежних дружин і команд [3]. 
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Сьогодні в Україні помирають близько 90 тис. осіб від захворювання раку. 

Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів 

України помирають від раку. Злоякісні 

новоутворення вражають в Україні 

кожного четвертого чоловіка і кожну 

шосту жінку (графік 1). Повністю 

виліковується менше половини (41,4%) з 

тих, у кого виявляють злоякісну пухлину. 

Експерти визнають, що багато видів раку 

сьогодні виліковні, проте успішність 

лікування залежить від того, на якій стадії 

пацієнту ставиться діагноз. Шанси на 

повне одужання збільшуються, якщо 

хвороба вдається виявити на ранніх 

стадіях. Саме завдяки лабораторним 

дослідженням, ми маємо змогу найбільш 

достовірно діагностувати рак що 

забезпечує ефективність в його лікуванні. Особливо критично виявлення 

захворювання на ранньому періоді. Для цього необхідно пройти діагностичне 

обстеження, яке проводять працівники онкогістологічних лабораторій [1]. 

В лабораторіях даного типу виділяють основні види небезпечних для 

працівникув речовин:  

 біологічні (мікроорганізми: бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, хламідії, 

гриби; гельмінти, найпростіші та ін., а також продукти їх життєдіяльності; 

макроорганізми: тварини, людина і продукти їх життєдіяльності; культури 

клітин і тканин, генетичні фрагменти, діагностичні препарати, тощо); 

 хімічні (реактиви, дезінфекційні засоби, та інші хімічні речовини); 

 механічні (обладнання, що працює під тиском, центрифуги, лабораторне 

скло, ріжучий, колючий інструментарій, гострі краї, задирки та ін.); 

 фізичні (електричний струм, ультрафіолетове, електромагнітне 

випромінювання, недостатня освітленість, несприятливі мікрокліматичні 

умови, підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, 

підвищений шум, гаряча вода та пара, небезпека пожежі); 

 психофізіологічні і соціальні (нервово-психічні та фізичні 

перевантаження персоналу, акти вандалізму та ін) [2]. 

 

Для забезпечення захисту працівників онкогістологічних лабораторій 

розроблені відповідні правила безпеки [3]. Ці правила передбачають 
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проведення заходів, спрямованих на попередження небезпеки, пов‘язаної з 

особливостями роботи в лабораторіях: 

 можливості зараження персоналу при дослідженні матеріалів, які 

містять збудників інфекційних і паразитарних хвороб; 

 отруєнь, алергізації, опіків та інших уражень, пов‘язаних з 

застосуванням отруйних і вогненебезпечних речовин сильних кислот та лугів; 

 небезпек, які виникають при роботі з апаратами, обладнанням і 

скляним посудом.  

Так взяття біопсійного та секційного матеріалу здійснюється під час 

проведення аналізу крові (для виявлення наявності захворювання) та підчас 

операції (для подальшого лікування та дослідження злоякісного новоутворення 

- пухлини) повинно проводитись в лабораторіях або в передсекційній на 

спеціальному столі з набором інструментів, які використовують лише для цих 

цілей [4]. Фіксування матеріалу має виконуватися лише у витяжній шафі, а 

зберігання його — у спеціальній кімнаті (фіксаційній, забезпеченій гарною 

вентиляцією). Розливання формаліну та міцних кислот і приготування розчинів 

з них мають здійснюватися також у витяжній шафі. При цьому інструментарій, 

рукавички, стіл та дошка, на якій виконується взяття, після завершення 

процедури мають бути гарно вимиті та оброблені дезінфекційним розчином. 

Матеріал, що залишився після взяття, як архів має зберігатися у добре закритих 

банках у 10 % розчині формаліну. 

Особливу увагу приділено і індивідуальним засобам захисту (ЗІЗ). Так до 

основних видів захисту лаборантів відносять (таблиця 1): 

 захист усього тіла, 

 захист рук, 

 захист органівдихальних шляхів.  

Таблиця 1 Захист працівників лабораторії 

Вид захисту Засіб захисту Результат захисту 

Всього тіла Халат, захисний змінний одяг 
Захист від потрапляння крапель крові та 

біологічних рідин 

Дихальні шляхи Фільтрувальні маски 
Захист від специфічних з‘єднань (пилу, 

летючих речовин) 

Відкритої поверхні 

тіла рук 
Рукавички 

Захист від потрапляння хімічних, токсичних 

або інфекційних речовин чи біоматеріалів 

 

Загальний захист. Для захисту тіла працівника від потрапляння крапель 

крові та біологічних рідин зазвичай використовують халат. Комбінезон з 

капюшоном необхідний для захисту тіла та волосся від імпрегнації пилом, 

спорами тощо. Захисні шоломи, захисні окуляри та щитки, спеціальне взуття, 

використовують для захисту від механічних пошкоджень. 

Захист органів дихання. Фільтрувальні маски стандарту EN 149 

забезпечують захист від специфічних з‘єднань (у тому числі свинцевого пилу, 

спор грибів та інших аерозолів та реактивів). Тканинні хірургічні маски 

забезпечують незначний захист, але зазвичай використовуються при роботі з 
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специфічними фарбниками, парафіновими зрізами та при створенні вакцин на 

основі біоматеріалу пухлини. Це знизить ризики потрапляння мікрочастинок до 

носової порожнини та дихальних шляхів. 

Захист рук. Для роботи як з інфікованим, так і неінфікованим матеріалом 

використувуються рукавички, виготовлені з латексу. Рукавички забезпечують 

захист відкритої поверхні рук при роботі з агресивними хімічними та 

небезпечними хімічними та біологічними речовинами. Їх використовують 

одноразово, після чого утилізують. Миття рук після використання рукавичок є 

обов‘язковим. Варто пам‘ятати, що такі рукавички забезпечують лише 

короткотривалий (протягом 10 хвилин) захист від формальдегіду. З метою 

захисту від тривалого впливу хімічних з‘єднань (наприклад, формальдегіду) 

використовують нітрилові рукавички.  

Незважаючи на достатньо ґрунтовне забезпечення процесу взяття 

біопсійного та секційного матеріалу колективними та індивідуальними 

засобами захисту залишаються певні ризики при роботі в онкологічній 

лабораторії. Особливо це стосується небезпеки зараження при контакті з 

крововміськими матеріалами. Тому профілактика під час поранень, контактів з 

кров‘ю, біологічними рідинами та біоматеріалами пацієнта, значно знизить 

ризик професійного захворювання. Будь-яке ушкодження шкіри, слизових 

оболонок медперсоналу, забруднення їх біоматеріалом пацієнтів під час 

надання допомоги прийнято кваліфікувати як можливий контакт з матеріалом, 

який містить ВІЛ. 

Якщо контакт з кров’ю, біологічними рідинами чи біоматеріалами 

супроводжувався порушенням цілісності шкіри (уколом, порізом), потерпілий 

повинен: 

 зняти рукавички робочою поверхнею усередину; 

 видавити кров із рани; 

 обробити ушкоджене місце одним із дезінфектантів (70% розчином 

етилового спирту, 5% настойкою йоду при порізах, 3% перекисом водню); 

 ретельно вимити руки з милом під проточною водою, а потім протерти 

їх 70% розчином етилового спирту; 

 на рану накласти пластир, надягнути напальчник; 

 за потреби продовжувати роботу, вдягнувши нові гумові рукавички; 

 терміново повідомити керівництво лікувально-профілактичного 

закладу про аварію для її реєстрації та проведення екстреної профілактики ВІЛ-

інфекції. 

У разі забруднення кров’ю, біологічними рідинами, біоматеріалами без 

ушкодження шкіри: 

 обробити місце забруднення одним із дезінфектантів (70% розчином 

етилового спирту, 3% розчином перекису водню, 3% розчином хлораміну); 

 промити водою з милом і вдруге обробити спиртом. 

У разі потрапляння крові, біологічних рідин, біоматеріалу на слизові 

оболонки: 
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 ротової порожнини – прополоскати 70% розчином етилового спирту;  

 порожнини носа – закапати 30% розчином альбуциду; 

 очей – промити водою (чистими руками), закапати 30% розчином 

альбуциду. Для оброблення носа й очей можна використовувати 0,05% розчин 

перманганату калію. 

Для зниження вірогідності професійного зараження ВІЛ-інфекцією: 

 під час підготовки до проведення маніпуляцій ВІЛ-інфікованому 

медичний персонал повинен переконатися в цілісності складу аптечки; 

 здійснювати маніпуляції в присутності іншого спеціаліста, який може в 

разі розриву гумової рукавички чи порізу продовжити виконання медичної 

маніпуляції; 

 не терти руками слизові оболонки. 

У разі потрапляння крові, біологічних рідин, біоматеріалу на халат, одяг: 

 одяг зняти і замочити в одному з дезрозчинів;  

 шкіру рук та інших ділянок тіла в разі їх забруднення через одяг 

протерти 70% розчином етилового спирту, а потім промити водою з милом і 

повторно протерти спиртом;  

 забруднене взуття дворазово протерти ганчіркою, змоченою в розчині 

одного з дезінфекційних засобів [5]. 

Висновок.  

Сурове дотримання всіх вимог нормативних документів та всебічне 

забезпечення процесу засобами колективного та індивідуального захисту 

створить передумови не тільки для зменшення ризику професіональних 

захворювань працівників онкогістологічних лабораторій, а і дозволить досягти 

найвищої їх працездатності. А це дасть можливість скоротити час та збільшити 

якість процесу діагностики що підвищить шанси на повне одужання багатьом 

пацієнтам.  
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МОЖЛИВА НЕБЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОБАВОК ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВБАСИ 

Міщенко Б.М., студент (гр. РВ-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Ковбасні вироби – харчові продукти з м'яса, оброблені 

механічним і фізико-хімічним способами з додаванням деяких інших продуктів. 

Механічна обробка полягає у видаленні з м'яса неїстівних, малопоживних 

частин і його подрібненні [1]. До фізико-хімічної обробки відносяться посол, 

дозрівання, обсмажування, варіння, копчення. 

Розрізняють ковбасні вироби варені (в тому числі сосиски і сардельки), 

напівкопчені, копчені, копчено-варені, ліверні, сальтисон та холодці. До 

ковбасних виробів відносять також копченості. Сировиною служать нежирна 

яловичина, свинина, шпиг, рідше баранина і м'ясо птахів. У районах, де 

звичайним продуктом харчування є кінське м'ясо, виготовляють ковбасні 

вироби з конини [2]. На ліверні ковбаси, сальтисон, холодці використовують 

м'ясні субпродукти (печінка, мозок, серце, рубець та ін.). Харчову кров 

забійних тварин застосовують при виробленні кров'яних ковбас. Для збагачення 

ковбасного фаршу повноцінними білками в нього додають плазму харчової 

крові, цільне і знежирене молоко, молочний білок, яйця [2]. Поліпшення 

смакових переваг ковбасні вироби досягають також додаванням в них цукру, 

спецій, прянощів (перець, мускатний горіх, фісташка, часник та ін.). 

 Предмет дослідження є добавки такі як: стабілізатори, барвники, 

консерванти та їх шкідливий вплив на здоров‘я людини і сировина для 

виготовлення ковбасних виробів.  

Мета дослідження. Визначити вплив добавок до ковбасних виробів на 

здоров‘я  людини. 

Аналіз публікації.У цьому році Всесвітня Організація Охорони здоров'я 

порівняла ризики для здоров'я, що виникають при вживанні переробленого 

м'яса (ковбас, сосисок та інших напівфабрикатів), з небезпекою, що виходить 

від куріння сигарет або використання азбесту [3]. Сучасні ковбасні вироби 

представляють собою складний хімічний продукт і лише невелику частку з 

нього звичайна людина змогла би назвати «м'ясом». Через 20 років буде 

складно повірити в те, що хтось дійсно міг не підозрювати про їх шкоду. 

Слід також звернути увагу на харчові добавки, формально не заборонені, 

але, на думку багатьох фахівців, небезпечні для нашого здоров'я. Вчені всього 

світу постійно шукають нові види добавок, більш безпечних для здоров'я 

людини. На дослідження впливу добавок на людський організм у всьому світі 

щорічно витрачаються мільйони доларів  [3]. 

Основні результати дослідження. Експерти відзначили, що перероблене 

м'ясо значно підвищує ризик захворювання на рак кишечника і рекомендували 

обмежити вживання подібних продуктів до 50 грамів на добу. У цьому 

матеріалі ми розглянемо, шкідливі речовини, які використовуються при 

виготовленні ковбас та сосисок. 
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Сировиною для ковбасних виробів служать «тварини з інтенсивною 

відгодівлею», що містяться в умовах обмеженого руху. Оскільки такі тварини 

практично не рухаються, їх м'ясо стає вкрай жирним, маючи при цьому світле 

забарвлення і пухку консистенцію. 

У процесі переробки використовується до 98 % туші тварини. Жир зі 

шкіри та кісток витоплюється і додається в фарш для отримання більш 

соковитого (і дешевого) продукту [3]. Додатково вводяться гідрогенізовані 

рослинні жири – перш за все, пальмові. В процесі подібної обробки жирні 

кислоти, що містяться в пальмовій олії, змінюють свою структуру, 

перетворюючись в небезпечні для здоров'я транс жири. Подрібнене в дрібний 

фарш світле і пухке м'ясо при додаванні шкідливих рослинних жирів стає ще 

більш безбарвним і схожим на безформну масу. Для створення пружної 

структури і червоного «м'ясного» кольору додаються стабілізатори і барвники 

[3]. 

Традиційно в якості стабілізаторів використовувалися крохмаль і желатин 

(згадаємо холодець), але зараз на їх місце прийшли гідроколлоїди, які в десятки 

разів краще зв'язують воду і фарш. Щоб уявити їх дію, згадайте шпалерний 

клей, розведений у воді. 

Сьогодні дуже часто вводиться в ковбасний фарш нітрат натрію. По-

перше, саме він надає безбарвній суміші тваринних і рослинних жирів 

знайомий усім яскраво-червоний колір. По-друге, він є найпотужнішим 

консервантом, що заважає розвитку трупних бактерій. 

Багато експертів впевнені, що вживання нітрату натрію в їжу призводить 

до виникнення раку шлунку, однак виключити його зі складу ковбаси 

неможливо – без цього компонента м'ясо почне інтенсивно гнити вже через 

кілька годин навіть в охолодженому стані. 

Окремо варто відзначити, що ковбаси і сосиски заборонено обсмажувати, 

варити або піддавати іншій температурній обробці тому що компоненти, які 

містяться в них здатні агресивно окислюватися, стаючи при цьому потужними 

канцерогенами, що провокують рак. 

Наприклад, через велику кількість солі ковбасою небажано харчуватися 

людям з серцево-судинними захворюваннями, з хворобами нирок, вагітним 

жінкам, а також тим, хто страждає набряками, навіть якщо причина поки не 

ясна. 

По-друге, велика кількість жиру робить ковбасу непридатною для 

харчування людей з атеросклерозом, цукровим діабетом і ожирінням. І по-

третє, великі калорії осядуть зайвою вагою у людей, схильних до повноти і які 

ведуть малорухомий спосіб життя [4]. Тому дієтичним продуктом ковбасу 

назвати ніяк не можна. 

Щоб знизити витрати виробничого матеріалу (м'яса), але збільшити 

кількість продажів, м'ясокомбінати вже давно використовують спеціальний 

гель, "завдяки" якому з тонкої м'ясної смужки виходить великий шматок м'яса. 

У ньому також міститься підсилювач смаку, так що м'ясоїдам це подобається. А 

при звичайному освітленні колір його стає дуже презентабельним. 
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Коптити ковбаси – також не прибуткова справа, коли можна швидко 

досягти потрібного ефекту, застосувавши надзвичайно отруйні коптильні 

рідини. У них є, наприклад, формальдегід.  

В кожному товарі може міститися буквально "кінська доза" Е-добавок, 

що мають в собі масу прихованих негативних властивостей [5]. Як це не дивно 

– подібний стан речей цілком регламентовано законодавством більшості країн. 

Наприклад в Україні сьогодні використання харчових добавок 

регламентується постановою Кабінету Міністрів України [6], в якій наведено 

перелік дозволених добавок, і які були затверджені Міністерством охорони 

здоров'я і можуть використовуватися в продуктах харчування. Однак в 

законодавстві криється дуже вигідний для виробників казус: при найближчому 

розгляді виявляється, що в Україні немає поняття "заборонена добавка", а 

значить не передбачена відповідальність за її застосування, а отже, такі види 

добавок застосовуються і сьогодні фактично неконтрольовано. Більш того, 

відсутня в Україні й норма гранично допустимої концентрації добавки на один 

кілограм продукту, і на практиці виходить, що начебто зовсім нешкідлива 

добавка міститься в товарі у занадто великих дозах, що явно не позначається 

позитивно на здоров'ї покупця. Ну і нарешті найбільш кричуще: вчені вивчали 

харчові добавки. З їх досліджень можна зробити висновок, що частина 

дозволених в Україні добавок шкідлива для здоров'я людей, і особливо дітей 

[5,6]. Деякі з них викликають підвищену стомлюваність, поганий сон, млявість, 

апатію. 

Харчові добавки з літерним кодом Е присутні практично у всіх продуктах 

харчування на прилавках наших магазинів. Інформація про них обов'язково 

повинна відображатися на етикетці товару. Завдяки дослідженням фахівців, в 

списки шкідливих для здоров'я харчових добавок постійно вносяться зміни. За 

інформацією про нешкідливість харчових добавок необхідно стежити постійно, 

так як ряд недобросовісних виробників з метою зменшення собівартості 

продукції порушують рекомендовану технологію виробництва. 

Висновки. Можна стверджувати, що практично всі ковбасні вироби не є 

корисними для організму людини. Це викликано рядом причин: сировиною для 

ковбасних виробів служать «тварини з інтенсивною відгодівлею», що містяться 

в умовах обмеженого руху і мають підвищений вміст жирової компоненти;  

жир зі шкіри та кісток витоплюється і додається в фарш; вводяться 

гідрогенізовані рослинні жири – перш за все, пальмові, що змінюють свою 

структуру, перетворюючись в небезпечні для здоров'я транс жири; для 

створення пружної структури і червоного «м'ясного» кольору додаються 

стабілізатори і барвники, зараз це гідроколоїди; вводиться в ковбасний фарш 

нітрат натрію, який є найпотужнішим консервантом і забезпечую яскраво-

червоний колір виробу; так звані копчені ковбаси виготовляються  з 

застосуванням надзвичайно отруйних коптильних рідин; в Україні немає 

поняття "заборонена добавка", а значить не передбачена відповідальність за її 

застосування. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В 

КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), 

Головко Т.Є., студ., (гр. СП-43 ФСП, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

На сьогоднішній момент суспільство звикло, що нормативна база тої чи 

іншої країни передбачає цілий ряд гарантій та захисту, котрі надає 

законодавство з моменту влаштування на роботу. Працівників забезпечують 

обов‘язковою щорічною відпусткою, щотижневими вихідними днями; 

комфортними для роботи умовами у вигляді світлих і провітрених приміщень; 

більш того, раніше 16 - и чи 18-и років громадяни на роботу не влаштовуються. 

Зрозуміло, що ринок праці не завжди функціонував за даними стандартами. 

Перші конвенції, котрі були прийняті на дану тему, створені під тиском 

міжнародних профспілок, яким після десятирічного лобіювання вдалося 

вмовити правління провідних країн зустрітися в Берні і обговорити ці питання 

на міжнаціональному рівні. Таким чином були прийняті два перших 

міжнародних стандарти. Один із них мав назву «Про заборону нічної праці 

жінок», другий – більш розлогу назву «Про заборону використання білого 

фосфору на виробництві сірників». На той час сірникове виробництво 

прирівнювалось по масштабах і суспільній необхідності до сучасної 

нафтодобувної корпорації, тобто ті, хто володіли цими виробництвами в своїх 

колах називались «королями» підприємницького світу. Проте навіть такі 

заможні люди не виявляли бажання витрачати кошти на більш дорогу, але 

водночас безпечнішу сировину, до якої відносився червоний фосфор і наносив 

набагато меншу шкоду організму працівника.  

На даний момент розроблено надзвичайно велику кількість різноманітних 

міжнародних норм, рекомендацій; затверджений перелік шкідливих речовин, 

кількість яких має бути мінімізована на виробництві навіть в тих випадках, 

коли це стосується небезпечних виробництв; наявні доволі широкі захисні 

норми як на національному так і на міждержавному рівні. 

Інша Конвенція про нічну працю жінок покликана вирішити дві проблеми 

одночасно: зменшити шкідливий вплив на здоров‘я дітей та знизити 

навантаження на жінок, які при робочому дні понад 8 годин змушені були вести 

домашнє господарство та приділяти по – мінімуму уваги для великої кількості 

дітей. Крім того, здоров‘я наступного покоління змушувало бажати кращого та 

робоча середа, в якій починали працювати підлітки в доволі ранньому віці 

також не сприяло покращенню їх фізичного стану. Літературні джерела 

датують ці події 1905 – 1906 рр., але згодом світ сколихнула Перша світова 

війна і всі подальші розроблені проекти призупинили свій розвиток та 

функціонування. Проте по завершенню даної війни і завдяки підписанню 

Версальського мирного договору світ отримав зовсім інший порядок, в тому 

числі при захисті соціально – трудових прав. Завдяки цьому договору при Лізі 

Націй була створена Міжнародна організація праці – принципово нове явище в 
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світовій практиці, котра досі функціонує і розробила більше 200 рекомендацій 

й конвенцій. Така тривалість її діяльності обумовлюється доволі специфічною 

структурою. Із усіх міжнародних організацій вона не лише одна з найстарших, 

але й єдина, що має трьохрівневу структуру: від кожної держави наявні 

представники профільних міністерств, особи від загальнонаціональних 

об‘єднань працівників та загальнонаціональних об‘єднань роботодавців, які 

мають між собою знаходити спільну мову.  

Цікавим є той факт, що серед конвенцій, котрі розробляла Міжнародна 

організація праці є два блоки, котрі мають особливе значення. По – перше, це 

основоположні конвенції, яких налічується вісім та діють по тим принципам, 

які закріплені в Декларації МОП про основоположні принципи та права в світі 

праці 1998 року. До них належать: 

- рівність чоловіків і жінок в сфері праці; 

- заборона і обмеження найгірших форм дитячої праці; 

- колективно – правові гарантії, котрі пов‘язані з колективними 

договорами, переговорами. 

Також наявні технічні конвенції, які  визначають порядок взаємодії держав 

на цьому трьохсторонньому партнерстві і вони присвячені суто організаційним 

питанням. Цікавим є те, що пріоритетні конвенції не мають відмінностей від 

загального комплексу актів, але основоположні - мають особливий статус, 

котрий є унікальним у міжнародному праві та дотримання їх є обов‘язковим, 

незалежно від того ратифікувала їх держава чи не бажає їх визнавати. У 

Декларації 1998 року це сформульовано таким чином, що при вступі держави – 

члена в Міжнародну організацію праці – вона автоматично погоджується з його 

статутом, а при погодженні статуту, держава зобов‘язується дотримуватись її 

принципів, що є ґрунтовними регуляторами у міжнародній соціально – трудовій 

сфері. 
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ВУГІЛЬНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ЯК ЗАГРОЗА ЗДОРОВ’Ю ЛЮДСТВА ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИЛУЧЕННЯ 

Наухацька Т.А., студ. (гр. ЕК-41, ФЕА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Основою життя людини є навколишнє середовище, а викопні ресурси і 

енергія, яка з них виробляється є основою сучасної цивілізації. Цілком 

очевидним є той факт, що без енергетики у людства немає майбутнього, адже 

від стану паливно-енергетичного комплексу залежать темпи виробництва і 

науково-технічного прогресу, а отже, життєвий рівень людей. Основою 

сучасної енергетики є різні типи електростанцій [1]. На сьогоднішній день 

майже 2/3 світового виробництва електроенергії припадає на ТЕС. Але 

технологія виробництва електроенергії на цих станціях пов‘язана з великою 

кількістю відходів, які завдають значну шкоду навколишньому середовищу, 

погіршуючи при цього умови життя людей. 

Сьогодні основними енергетичними ресурсами в світі є вугілля (40%), 

нафта (27%) та газ (21%) [3]. Така велика частка вугілля визначається його 

деякими перевагами: великі запаси в порівнянні з нафтою і газом і менші 

затрати при виробітку первинного тепла. Цілком очевидно, що світова 

економіка не може обійтись без вугілля, але його вважають екологічно 

неприйнятним паливом, оскільки негативна дія на навколишнє середовище 

перевершує всі стратегічні і економічні переваги його використання. 

Вугілля містить різні домішки, мінеральні компоненти, азот, сірку, тяжкі 

метали, що обмежує його корисність в якості палива. При згоранні вугілля 

виділяється багато оксидів сірки та азоту, різних летючих частинок (зола і пил), 

і нарешті, найбільша з іншими видами палива кількість CO2 на одиницю 

виробленої енергії [1]. 

З негативними наслідками використання вугілля людство стикалось 

давно. Крім деяких побутових незручностей, таких, як проникнення кіптяви і 

золи в житло, наявність в повітрі твердих забруднювачів викликало безліч 

захворювань дихальних шляхів. Потрапляючи в навколишнє повітря оксиди 

сірки і азоту швидко окислюються в атмосфері до своїх вищих оксидів, які, 

взаємодіючи з водяним паром, утворюють дрібні краплі сірчаної (H2SO4) і 

азотної (HNO2) кислот. Це призводить до випадання кислотних дощів, що 

завдають величезної шкоди рослинам і тваринам. Однак головною проблемою є 

загроза здоров'ю людства. Оксиди азоту, переважно NO і NO2, але також 

частково і NO2 вносять максимальний внесок у виникнення фотохімічного 

смогу. NO2, який відносно нейтральний в тропосфері, стає при виході в 

стратосферу активним каталізатором, викликає руйнування озонового шару. 

Нарешті, спалювання вугілля призводить до утворення виключно шкідливих 

поліароматичних вуглеводнів, включаючи найнебезпечніший бенз(а)пірен, 

який надає дуже сильне канцерогенну і мутагенну дії [4]. Крім того, в 

атмосферу при спалюванні вугілля виділяються у великих кількостях важкі 
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небезпечні елементи, які містяться в летючій золі: свинець, нікель, ртуть, 

кадмій, миш‘як [2]. 

В якості атмосферних забруднювачів окремого розгляду вимагають 

викиди парникових газів, і зокрема CO2, як найбільш домінуючого в продуктах 

згоряння вугілля та інших видів викопного палива. Дійсно, саме зі 

спалюванням органічних палив пов'язані основні викиди в атмосферу CO2, що з 

часом призводить до помітного зростання його концентрації в атмосфері. При 

цьому багато вчених і фахівців вважають, що зростання концентрації CO2 в 

атмосфері повинно привести до потепління клімату, і протягом найближчих 50 

років можна очікувати значного глобального потепління, якщо не буде істотно 

скорочено виділення CO2 та інших «парникових» газів. 

На рис. 1 зображені можливості вилучення вугільних забруднювачів з метою 

запобігання їх потрапляння в атмосферу. В їх число входять [2]: 

1. Видалення мінеральних частин та сірки методами фізичної і хімічної 

очистки на підготовчих стадіях до спалювання або переробки; 

2. Зв‘язування забруднювачів (переважно оксидів сірки) безпосередньо на 

стадії спалювання шляхом додавання відповідних лужних поглиначів в камеру 

згоряння. Тут же на стадії горіння є можливість управління кінетикою 

згоряння, що дозволяє в значній мірі придушити виникнення азотних оксидів; 

3. Видалення мінеральних частин і гетероатомів палива шляхом його 

переробки всередині циклу: інтегрованої газифікації, піролізу і зрідження; 

4. Очищення відведених димових газів від мінеральних частинок, сірки і 

оксидів азоту традиційними і перспективними методами газоочистки. 

 

Рис. 1. Можливі варіанти запобігання попадання в навколишнє середовище 

атмосферних забруднювачів, пов'язаних з використанням вугілля 

 

Кожна з цих можливостей може бути здійснена різними технологічними 
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способами, які відрізняються ефективністю очищення, необхідними 

капітальними і експлуатаційними витратами і технологічною зрілістю. Всі 

екологічно чисті технології спалювання передбачають очистку продуктів 

згоряння від частинок (пил, летюча зола, сажа) за допомогою електростатичних 

і рукавних фільтрів, а також мокрих скруберів.  

Сьогодні жодна з існуючих технологій спалювання не забезпечує норми 

на гранично допустимі викиди NOX. Тому всі екологічно чисті технології, як 

правило, повинні включати в себе систему очищення димових газів від оксидів 

азоту. Така система зображена на правій стороні рис. 1. У багатьох випадках 

виконання екологічних вимог може бути досягнуто тільки оптимальною 

комбінацією декількох методів очищення, що застосовуються одночасно, 

наприклад: попереднього вуглезбагачення, мокрою промивкою димових газів в 

скруберах для видалення частинок пилу і сірчистих сполук, а також виборчого 

каталітичного відновлення оксидів азоту. 

Застосування всіх заходів очищення, зображених на рис. 1, в принципі 

дозволяє забезпечити прийнятну екологічну чистоту використання палива. 

Реалізація цих заходів - непроста, але цілком здійсненна мета, яка досягнута на 

багатьох американських, японських і німецьких вугільних електростанціях. 

Щоправда комплексне використання всіх систем очистки викликає помітний 

зріст вартості вугільних технологій. Розвиток чистих вугільних технологій з 

низькими викидами в атмосферу як традиційних атмосферних забруднювачів, 

таких як оксиди сірки і азоту, пилоподібні частинки і ін., так і парникових газів, 

що відповідають за глобальне потепління клімату, - відкриває широкі 

перспективи розширення використання вугілля в глобальному і регіональному 

масштабах. 
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НЕБЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Олійник А.В., студентка (гр. БТ-41, ФБТ НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

 Вступ. Косметичні засоби відносять до товарів щоденного використання, 

адже кожен із нас постійно використовує шампунь для волосся, зубну пасту чи 

туалетне мило для власної гігієни. Тому проблема безпечності їх застосування є 

досить актуальною.  

Предмет дослідження є сучасні косметичні засоби.  

Мета дослідження. Оцінити можливий негативний вплив сучасних 

косметичних засобів на організм людини.  

Аналіз публікацій. Косметичними товарами являються речовини чи їх 

суміші, основною метою яких є покращення зовнішнього вигляду, очищення, 

захист чи надання приємного запаху тим ділянкам тіла, на які вони наносяться. 

Для виробництва косметики широко застосовується як природна, так і 

синтетична сировина. Природні компоненти можуть бути тваринного, 

рослинного чи мінерального походження. Коли ж синтетичні інгредієнти 

отримують виключно хімічним шляхом, утворені сполуки відрізняються 

високим ступенем чистоти та сталістю фізико-хімічних параметрів, що є 

необхідним фактором для створення багатокомпонентних косметичних 

композицій. Основними видами компонентів для виготовлення косметики є 

тваринні та рослинні жири, воски, замінники жирів та масел (мають синтетичне 

походження), вуглеводи, вищі карбонові кислоти, ефірні олії, поверхнево-

активні речовини, стабілізатори, парфумерні композиції тощо [1].  

 Основні результати досліджень.  На сьогодні асортимент косметики 

представлений великою кількістю товарів, який постійно розширюється за 

рахунок удосконалення технологій виробництва чи використанням нових видів 

сировини, яка може і збільшує функціональність і ефективність продуктів, але 

може бути шкідливою для споживачів. Більшість новітніх складових, які 

впроваджують у косметичні засоби, несуть разом з потрібним ефектом 

негативний, адже виробники при виготовленні товару більше орієнтовані на 

перше враження, яке складається про продукт. 

Існує спеціальна екологічна робоча група, що досліджує компоненти 

косметичних засобів, які є найбільш популярні серед виробників. Аналіз 

створеної ними електронної бази даних компонентів косметики показав, що: 

 1/3 всіх косметичних засобів мають хоча б один компонент, який 

потенційно здатен бути збудником ракових захворювань; 

 57% всієї дослідженої продукції мають компонент для посилення 

проникнення, який допомагає хімічним речовинам швидше і глибше надходити 

у шкіру та судини; 
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 більшість виробників вказують не більше 11% від дійсно існуючих 

компонентів у косметиці. 

Отож найбільш небезпечними являються наступні речовини: 

Диоксан (C4H8O2) – циклічне хімічне з‘єднання, яке у косметичних 

засобах зазвичай зазначається як диетилендиоксид або ж 1,4-диокан. Даний 

хімічний компонент застосовується як розчинник, є канцерогеном і здатен 

викликати рак. Але найгіршим є те, що його надзвичайно важко виявити у 

косметиці, адже він може утворюватися при неправильному зберіганні 

продукції.  

Нітрозаміни – хімічні сполуки, які застосовують для вилучення 

вторинних амінів з сумішей, а також в синтезі деяких органічних барвників. 

Дані речовини є одні з найбільш агресивних канцерогенів, які можуть 

утворюватись при взаємодії абсолютно безпечних речовин. При їх регулярному 

надходженні у кров збільшується виникнення ризику раку. Тому даний 

компонент вже заборонений у країнах Європейського Союзу. 

 Фталати – це група промислових хімічних пластифікаторів, які широко 

використовуються для виготовлення найрізноманітніших косметичних товарів. 

Дані компоненти викликають розвиток жіночих статевих ознак у немовлят 

чоловічого роду. Виявити фталати можна лише в лабораторних умовах, адже 

виробники майже ніколи не зазначають їх у складі. 

 Консерванти – група хімічних речовин для захисту косметичної 

продукції від шкідливої дії мікроорганізмів, які можуть до неї потрапити, 

наприклад, за рахунок негерметичної упаковки. Проте будь-який консервант зі 

збільшенням ефективності дії може викликати у людини алергічну реакцію 

шкіри (подразнення, висип, набряк), тому основною метою технологів на даний 

момент є встановлення балансу між ефективністю та безпечністю застосування 

консервантів [2].  

На даному етапі розвитку косметичного виробництва змінюється не лише 

асортимент продукції, а й використання косметичної сировини: природних та 

синтетичних згущувачів, незамінних жирних кислот, біологічно-активних 

речовин, антиоксидантів і т.д. Такого виду оновлення косметики та потреба 

населення у високоефективних засобах поліфункціональної дії, може призвести 

до негативних наслідків. Наприклад, зниження бар‘єрної функції епідермісу 

через нестачу незамінних жирних кислот тощо. 

Для того, щоб уникнути шкідливого впливу косметичних засобів на 

організм людини, виробники мають контролювати безпеку косметичних засобів 

з медичної точки зору, тобто на відсутність токсичних, сенсибілізуючих, 

подразнюючих чи інших небезпечних компонентів для організму людини. 

Надзвичайно важливими також є і правильні умови зберігання косметичної 

сировини, внаслідок даного порушення може відбутися забруднення 

косметичних компонентів патогенними чи умовно-патогенними 
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мікроорганізмами. Виходячи з цього, існує ще й токсиколого-гігієнічна 

перевірка косметичних товарів, яка повинна гарантувати безпечність та 

функціональність продукції при постійній її експлуатації косметики покупцем. 

Дану перевірку встановлюють ще на етапі виробництва певного косметичного 

товару [3].  

  Висновки. В умовах величезної конкуренції між косметичними 

компаніями, не слід довіряти рекламі чи упаковці, на якій виробники 

зазначають виключно позитивну сторону застосування даної продукції. 

Косметичні засоби – багатокомпонентні, виключення одного з компонентів 

може призвести до зміни консистенції, властивостей чи ефективності товару. 

Тому виключити повністю шкідливі хімічні компоненти з косметичних засобів, 

на жаль, неможливо, адже всі складові виконують певну роль безпеки 

косметичної продукції. Слід обирати найбільш безпечні товари, що пройшли 

експертну перевірку та слідкувати за тим, щоб були наявні усі сертифікати 

якості. Для цього створюється багато сайтів на яких можна знайти перевірені 

товари [4]. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ЗА МЕТОДОМ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Остапенко Н.В., д.т.н, доц. (каф. ЕПО Київський національний університет технології і 

дизайну), м. Київ; 

 Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Наявний на споживчому ринку захисний одяг вітчизняного виробництва 

має низький рівень якості і надійності: не витримує встановленого терміну 

експлуатації з різних причин, не забезпечує належного адекватного захисту 

працівників від задекларованих видів небезпек, не повністю відповідає 

конкретному рівню висунутих до нього вимог, створює додаткові фактори 

ризику, не завжди забезпечує реалізацію специфічних потреб виробничого 

середовища, а також має невиправдано високу вартість.  

Тенденція до суттєвого зменшення сегмента вітчизняного текстильного 

ринку захисних матеріалів, відсутність у супровідних нормативно-технічних 

документах обґрунтованої інформації про терміни використання одягу різного 

призначення, недостатність високоточної лабораторної бази, застаріла 

антропометрична інформаційна база свідчить про наявність проблемного 

питання наукового характеру. 

Ергономічна недосконалість виробів для захисту працівників під час 

виконання професійно-виробничої діяльності може спричиняти додаткові 

ризики травматизму і професійних захворювань у використанні. Так, 

збільшення маси захисного одягу більш як три кілограми призводить до 

підвищених статичних і динамічних навантажень, що своєю чергою призводить 

до порушення теплового балансу в організмі працівника і сприяє виникненню 

гострих респіраторних захворювань. Ускладнення та обмеження характерних 

рухів працівника, невідповідності конструктивно-технологічних рішень виробів 

умовам експлуатації призводить до захворювань суглобів внаслідок 

підвищеного тиску та систематичних ушкоджень. Такі захворювання у 

працівників віком 25–40 років призводять до тривалої втрати працездатності, а 

у похилому віці сприяють розвитку хронічних захворювань і виникненню 

інвалідності.  

Перевищений рівень травматизму і кількості професійних захворювань в 

Україні порівняно з аналогічними показники у країнах Європейського Союзу 

часто пов‘язують з відсутністю якісних і надійних комплектів захисного одягу. 

З огляду на це запропоновано методологію інформаційного забезпечення 

передпроектних досліджень з використанням методу трансформації у дизайн-

проектуванні захисного одягу з регульованими параметрами. 

Мета статті – систематизація структури асортиментного ряду 

захисного одягу з прогнозованими характеристиками за методом 

трансформації. 

Відомим є визначення терміну «трансформація» в рамках дизайну, що 

означає властивість об'єктів предметно-просторового світу змінювати свої 
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початкові форми і параметри в процесі існування або експлуатації [1]. Існує 

багато тлумачень поняття «трансформація одягу», серед яких така 

інтерпретація «здатність швейного виробу суттєво змінювати форму, силует, 

функціональне призначення та властивості за допомогою рухомої конструкції, 

тобто це здатність одягу до видозмінення». 

Встановлено, що у проектуванні сучасного побутового одягу досить 

широко використовується метод трансформації, за допомогою якого можна 

видозмінювати вузли, деталі виробів та їх комплектність для надання їм нових 

функцій. Можливість експериментувати, видозмінювати і трансформувати різні 

вироби або елементи одягу дозволяє модельєру отримувати практично 

необмежену можливість моделювання варіантів костюма або комплекту [2]. 

Виокремлено угруповання різновидів захисного одягу за їх 

призначенням, що зумовлено специфікою виробничо-кліматичних умов, дією 

різних видів небезпеки виробничого середовища, і як наслідок, обґрунтованим 

вибором асортименту визначеної функціональної спрямованості. З огляду на 

призначення одягу для захисту від передбачених небезпек проаналізовано 

правила їх вибору, застосування та догляду відповідно до вимог нормативних 

документів, зокрема стандартів і внутрішньовідомчих документів (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Методологічний підхід до дизайн-проектування захисного одягу та 

його елементів 

Запропоновано розглядати вирішення питань формування раціональної 

структури виробів захисного одягу з регульованими параметрами, як 

оптимізаційну задачу мінімізації імовірності впливу на працівника шкідливих 
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виробничих чинників. Вибір параметрів і конструктивних рішень захисних 

комплектів за характеристиками матеріалів і вимогами стандартів доцільно 

здійснювати за наявності обмежувальних чинників для забезпечення зниження 

ризику травмування або виникнення професійних захворювань. 

На основі аналізу асортименту захисного одягу встановлено, що за 

великого розмаїття конструктивно-технологічних рішень захисного одягу 

вибраного призначення, кількість типових і базових варіантів рішення виробів 

як інваріантної основи проектних розробок до створення нових моделей 

обмежена. 

Запропонована систематизація різновидів елементів сучасного захисного 

одягу на основі принципів трансформації за різними класифікаційними 

угруповуваннями спрямована на формування інформаційної бази таких 

елементів, а також їх конструктивних і технологічних характеристик з 

можливістю прогнозування, розширення асортименту (рис. 2 – 10).  

 

 
       а                б                 в                 г                 д                  е                 є        ж 

   
з              и                 і                й                 к                л               м              н              

      Рис. 2. Приклади різновидів елементів (оформлення низу  

рукавів (а – е, з – о) і штанів (а – ж, и – о) 

 

 
    а                б                         в                         г                          д                         е       

Рис. 3. Приклади різновидів елементів оформлення коміра і планки 

 

  а                 б              в                  г                   д                  е                є                  

ж    

Рис. 4. Приклади різновидів елементів оформлення каптурів 
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  а                        б                         в                         г                    д                         е  

Рис. 5. Приклади різновидів елементів оформлення спинки плечових 

виробів 

 

   
а                         б                          в                          г                        д                         е  

Рис. 6. Приклади різновидів елементів оформлення лінії талії у 

плечових виробах 

 

  а                  б                    в                    г                      д                е    є              

Рис. 7. Приклади різновидів елементів оформлення бретелей (а – е), 

лінії талії поясних виробів (г, д, є) 

 

 а                                б                                  в                              г                             д  

 

Рис. 8. Приклади різновидів елементів оформлення низу плечових 

виробів 

 

 
    а                      б                     в                         г                         д                      ж  

Рис. 9. Приклади різновидів елементів оформлення деталей для фіксації 
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а                             б                           в                         г                       д                     е  

 
    є                            ж                             з                             и                             і 

 
         й                              к                            л                             м                             н 

Рис. 10. Приклади різновидів елементів оформлення вентиляційних 

отворів поясних виробів (а – е) і плечових виробів (є – н) 

 

Реалізація такої систематизації є економічно виправданою з позицій 

використання сировинних і трудових ресурсів виробниками і реалізації 

основних вимог користувачів.  

Висновки і пропозиції. Концептуальною основою створення 

асортиментних рядів захисного одягу є різні поєднання параметрів конструкції 

виробів та їх елементів для підвищення рівня захисту та надійності. 

Систематизація захисного одягу та окремих елементів з регульованими 

параметрами дає можливість підвищити захисну ефективність, надійності та 

ергономічність захисного одягу.  
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ВПЛИВ WI-FI РОУТЕРУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 

Островська Д.В., студентка (гр. РТ-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Сучасний світ неможливо уявити без Інтернету. Глобальна 

мережа міцно увійшла в наше життя. Середньостатистична людина проводить в 

Інтернеті від двох до десяти годин в день, тому проблема стабільного з'єднання 

висувається на перший план. Вирішити її допомагає мережа Wi-Fi. Однак чи 

безпечна вона так, як здається на перший погляд?  

Існує безліч думок щодо того, шкідливий для нашого здоров'я Wi-Fi чи ні. 

Бездротове підключення до мережі, яке може використовувати велика кількість 

людей одночасно, є сьогодні практично у всіх громадських місцях. Багато хто з 

нас встановили роутер будинку, і тепер користується інтернетом легко та 

комфортно. Але чим популярнішою стає ця технологія, тим більше виникає 

суперечок щодо її безпеки для людини [1]. 

Предметом дослідження є впив електромагнітного випромінювання Wi-

Fi роутеру на здоров`я людини. 

Мета дослідження. Пошук шляхів зменшення негативного 

електромагнітного впливу Wi-Fi. 

 

 

Що ж таке Wi-Fi? Які принципи його роботи? Wi-Fi - це абревіатура 

відомої торгової марки, яка використовується для організації бездротового 

з'єднання до Інтернету. Щоб якесь обладнання отримало право називатися Wi-
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Fi, потрібно, щоб воно пройшло спеціальні випробування, встановлені 

світовими стандартами Wi-Fi Alliance [2].  

Wi-Fi було винайдено в 1996 році, його творцем вважається інженер 

Джон О'Салліван. Інновацію швидко та гідно оцінили: Wi-Fi не тільки 

забезпечував надійне і, що вкрай важливо, бездротове з'єднання, але і швидко 

окупався. Wi-Fi стали встановлювати в готелях, кафе, вокзалах і інших 

громадських місцях. 

Щоб встановити Wi-Fi, потрібно мати хоча б одну точку доступу і одного 

Користувача. Зрозуміло, між ними повинен бути безперервний контакт [2]. 

Роутер з Wi-Fi-технологією «ділиться» з іншим обладнанням 

високошвидкісним доступом до інтернету за допомогою електромагнітних 

хвиль — саме через них виникли суперечки про шкоду цієї технології. 
Електромагнітні хвилі присутні в нашому житті вже багато років, адже 

ще колись їх використовували в радіоприймачах для передачі сигналу. 

Сьогодні завдяки їм стала можливою робота великої кількості техніки — від 

ноутбуків і мобільних телефонів до мікрохвильової печі [3]. 

Шкода Wi-Fi роутера. В епоху розвитку всіляких технологій немає 

нічого дивного в тому, що люди починають турбуватися за своє здоров'я, на яке 

можуть вплинути різні електромагнітні випромінювання. На багатьох форумах 

гаряче обговорюється дана проблема. Деякі люди свідомо відмовляються від 

використання Wi-Fi. Вони переконують громадські організації наслідувати 

їхній приклад. 

Зупинимося на наступних параметрах Wi-Fi-роутера: 

 Потужність випромінювання. 

 Радіус впливу. 

 Тривалість використання пристрою і його розташування. 

Частота роутера, становить 2,4 ГГц — як і в мікрохвильовій печі, але 

остання набагато шкідливіша для здоров‘я. Чому? Вся справа в потужності — у 

мікрохвильовці вона в десятки разів вища, саме цей показник визначає вплив 

випромінювання на людину. Таким же чином порівнюємо роутер з мобільним 

телефоном — у першого пристрою потужність вимірюється у показнику мВт, а 

ось у стільникового вона становить мінімум 1 Вт, що в рази вище. Таким 

чином, потужність випромінювання Wi-Fi-роутера незначна порівняно з іншою 

технікою. 

Зверніть увагу на те, як розташовується мережеве обладнання в будинку. 

Оскільки ми користуємося доступом до мережі без прив‘язки до роутера, 

потужність випромінювання ділиться пропорційно відстані до вас.  Той же 

смартфон ми прикладаємо безпосередньо до вуха при розмові, тому він 

сильніше впливає на наше здоров‘я і шкідливий в більшій мірі, так як багато 

хто з нас протягом дня здійснюють досить багато дзвінків. 

Має значення те, скільки часу ми зазвичай користуємось пристроєм — 

якщо просидіти цілий день за ноутбуком, це вплине на нас гірше, ніж 

двохвилинна розмова по телефону. Тому все залежить не від наявності або 

відсутності випромінювання в будь-якій техніці, а від того, наскільки доцільно 
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й помірковано ми її використовуємо. Щоб Wi-Fi роутер зміг завдати дійсно 

суттєвої шкоди людському організму, потрібно, щоб він діяв на вас 

цілеспрямовано і з великою силою [3]. 

Wi-fi шкідливий для здоров’я, – експерти  

Бездротові пристрої: мобільні телефони, ноутбуки, планшети створюють 

електромагнітні поля, що нагрівають тканини живого організму [4]. 

Про це застерігає La Vanguardia [5]. 

Такі висновки роблять не лише вчені, але й влада ЄС, де діє стандарт, що 

обмежує потужність випромінювання пристроїв мобільного зв‘язку. 

«Чимало фахівців і деякі громадські організації вимагають посилити 

заходи безпеки при використанні wi-fi та нових технологій, особливо в 

громадських місцях, особливо у школах та лікарнях», – йдеться у статті. 

Фонд Vivo Sano підрахував: дитина, що ходить у дитячий садок і школу з 

3 до 16 років, буде більше 10 тис. годин зазнавати впливу випромінювання 

бездротових пристроїв. 

ВООЗ зазначає, що головний ефект від радіовипромінювання – 

нагрівання тканин організму. Щоправда, випромінювання мобільного телефону 

великою мірою абсорбується шкірою, а в мозку чи інших внутрішніх органах 

температура підвищується незначно. Що ж стосується мереж wi-fi, то вони 

впливають на мозок ще слабке, ніж телефони, запевняє Елізабет Кардіс із 

Центру досліджень епідеміології навколишнього середовища. 

У той же час дослідження Interphone на базі 13 країн виявило: в тих, хто 

дуже активно користувався мобільником, можливо, частіше розвивається такий 

вид пухлини, як гліома. 

Міжнародне агентство досліджень раку (IARC) оголосило радіочастоту 

EMF (RF), що використовується для мобільного зв‘язку, потенційним 

карценогеном людини. 

Як убезпечити себе від випромінювання. 

Експерти рекомендують конкретні заходи безпеки: 

 Не притискати мобільник до голови, а використовувати гарнітуру; 

 Розміщати точку доступу до wi-fi не ближче, ніж 1 м від місць, де 

людина проводить багато часу (ліжко, стіл, диван, місця для ігор); 

 Передавати великі обсяги даних або дивитися потокове відео лише у 

випадку, якщо є хороший бездротовий зв‘язок пристрою із точкою доступу 

(при повторній передачі вплив випромінювання посилюється); 

 Використовувати термінали з контролем потужності (наприклад, ECO 

DECT замість DECT); 

 Виключати точки доступу, коли вони не використовуються (інакше 

пристрій однаково посилає сигнали); 

 У громадських місцях краще встановити одну мережу wi-fi для всіх 

пристроїв або повернутися до провідного інтернету [4]. 

Щоб захистити себе і своїх близьких від подібних неприємностей, 

дотримуйтесь простих правил: 
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 Не кладіть прилади, підключені до бездротової мережі, поряд з собою 

під час сну; 

 Обмежте час використання бездротової мережі; 

 Контролюйте час, який ваша дитина проводить в мережі Інтернет [2]. 

Висновок. Сучасний світ сповнений небезпек і всіляких ризиків для 

здоров'я. Але не варто забувати, що і сто років тому людина була схильна 

численним небезпекам, яких тепер, завдяки прогресу, не існує. Не піддавайтеся 

паніці і вирішіть для себе самі, чи варто вам і надалі використовувати 

бездротові мережі або ж пора шукати якісь альтернативні шляхи вирішення 

даного питання. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ 

РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ 

Паньков С.Б., студент (гр. ПБ-32, ПБФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

 Вступ. У сучасній медицині рентгенодіагностична апаратура, як і 

раніше, залишається домінуючою в променевій діагностиці захворювань 

людського організму. Незважаючи на бурхливий розвиток нових методів 

діагностики, таких як ультразвуковий, магнітно-резонансний, ендоскопічний 

досі більша частина діагнозів, встановлюється або підтверджується за 

допомогою рентгенівських досліджень. Майже у всіх медичних установах є 

апарати для рентгенологічного дослідження, так як вони задовольняють умову 

ціна-якість. За допомогою цих установок проводять діагностику травми 

скелета, хвороб легень і шлунково-кишкового тракту, визначають стан зубів, а 

також здійснюють деякі лікувальні та діагностичні маніпуляції. 

 Значення рентгенології в медицині завдяки інтенсивному науково-

технічному прогресу, впровадження мікропроцесорних технологій, способів 

цифрової обробки зображення, можливості і роль методів променевої 

діагностики в медицині з кожним роком зростає.  

 Сфера використання діагностичних методів розширюється, що при 

існуючому кількісному обсязі процедур та їх щорічному прирості на 5-7% 

збільшує надфонове опромінення населення з усіма витікаючими звідси 

наслідками [1]. 

 Предметом дослідження є апарати променевої діагностики та вплив 

рентгенівських променів на організм людини, які мають високу проникаючу 

здатність, а також фотохімічну дію, що і зумовило їх використання в медицині. 

Вони проникають дуже глибоко у всі ділянки людського тіла і це негативно 

впливає на клітини і органи. Опромінення рентгеном, можна віднести до тієї ж 

радіації. Саме під впливом радіоактивного випромінювання відбувається 

іонізація молекул і атомів організму людини, і це призводить до загибелі клітин 

людини. До 65% діагнозів підтверджуються саме за допомогою променевої 

діагностики (рентгеноскопія, рентгенографія, томографія). 

 Завдання дослідження. Розглянути і проаналізувати прогрес у 

вдосконалені розвитку сучасної медичної рентгенотехніки, та шляхи вирішення 

проблеми максимально можливого зниження дози опромінення при збереженні, 

а по можливості і при збільшенні діагностичної вихідної інформації. Дослідити  

вплив та взаємодію іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами. 

 Аналіз публікацій. На сьогоднішній день науковці шукають шляхи 

вирішення проблеми дії рентгенівського випромінювання на організм людини; 

покращення індивідуального і колективного захисту під час 

рентгенодіагностиці, оскільки при ньому частина енергії поглинається в тілі 

досліджуваного, що і визначає біологічну дію рентгенівського 

випромінювання, тобто здатність цих променів викликати зміни в клітинах, 

тканинах і органах. Але незначна кількість цієї енергії все-таки розсіюється в 
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навколишньому середовищі, що несе небезпеку і для фахівця, який проводить 

дослідження. Тому для вирішення цих проблем останніми інноваціями в 

області медичної рентгенодіагностичної техніки були присвячені для зниження 

променевого навантаження. Наслідком чого, у всіх методах діагностики був 

майже досягнуто принципову фізичну межу зниження дози, що визначається 

квантовими флуктуаціями рентгенівського випромінювання. До покращення 

призвело перехід від аналогових до дискретних комп'ютерних засобів 

формування рентгенівських зображень, що дозволило в ряді випадків подолати 

досягнутий мінімальний рівень дозованого навантаження на пацієнта при 

істотному підвищенні діагностичних можливостей. На сьогоднішній день 

цифрові методи перетворення рентгенівських зображень перемогли плівкові 

реєстратори практично у всіх методах рентгенодіагностики. 

 Створено понад десяти моделей цифрових апаратів для флюорографії і 

рентгенографії з різними типами детекторів: скануючих на основі газових і 

твердотільних детекторів, рентгенографічних камер на основі оптики 

перенесення, із застосуванням електронних підсилювачів рентгенівського 

зображення [2]. 

 У США та країнах ЄС вже випускаються численні цифрові системи для 

ангіографії, цифрової рентгенографії і імпульсного "цифрового" просвічування 

з використанням "стимульованих" люмінофорів і твердотільних 

повноформатних матриць на фотодіодах [3]. Трохи раніше (в кінці вісімдесятих 

років минулого століття) Нудельманом з співавторами (США) були розроблені 

загальні теоретичні аспекти переходу до цифрових систем формування 

медичних зображень [4]. 

 Основні результати дослідження. Рентгенівське випромінювання - це 

короткохвильове електромагнітне випромінювання, потік квантів, фотонів, 

енергія яких розташована на енергетичній шкалі між ультрафіолетовим і гамма-

випромінюванням. Принцип роботи рентгенодіагностичної апаратури полягає в 

тому, що з джерела випромінювання пучок рентгенівських променів проходить 

через досліджувану ділянку пацієнта і направляється на приймач, де енергія 

трансформується в зображення.  

 При рентгенівському впливі променів, людина отримує певну дозу 

опромінення, яка в десять раз перевищує норму звичайного фонового 

опромінення, в якому людина постійно перебуває.  Існує два види впливу на 

організм рентгенівського випромінювання: соматичний та генетичний. 

Соматичний призводить до наслідків, які виявляються безпосередньо у 

опромінювані. Ці наслідки можуть бути ранніми або віддаленими. Ранні 

виникають в період від кількох хвилин до 35-70 діб після опромінення. Це 

свого роду почервоніння та лущення шкіри, помутніння кришталика ока, 

ураження кровотворної системи, променева хвороба. Віддалений соматичний 

ефект проявляються через кілька місяців або років після опромінення у вигляді 

стійких змін шкіри, злоякісних новоутворень, зниження імунітету, скорочення 

тривалості життя. Основним побічним ефектом при опроміненні, це 

виникнення ракових пухлин, які можуть розвинутися через десятки років після 
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опромінення. При генетичному впливі зміни відбуваються на генному рівні, що 

може призвести до певних мутацій та негативній спадковості, наслідки чого 

будуть спостерігатися у потомства.  

 Променеве навантаження залежить від багатьох факторів: енергії 

випромінювання,  тривалість впливу на організм, частота опромінень, різна 

чутливість тканин і цілого організму, вік пацієнта, стан його здоров'я, наявність 

супутніх захворювань і т.п. Будь-які процедури з допомогою рентгенівських 

променів повинні проходити з урахуванням вищевказаних факторів і в разі 

підвищеного ризику по можливості бути замінені іншими, що не несуть 

променевого навантаження. 

 В даний час, лікарі та науковці зробили все можливе, щоб знизити 

негативний вплив рентгенівських променів. Для цього в рентгенодіагностиці 

використовуються тільки промені з низькою енергією та протягом короткого 

проміжку часу. До того ж повторна рентген-терапія призначається тільки з 

певною періодичністю, яку встановлює лікар згідно індивідуальним 

особливостям пацієнта. Також, щоб уникнути впливу на додаткові ділянки тіла 

застосовуються засоби індивідуального захисту для високочутливих до радіації 

зон, що знаходяться поза області опромінення. 

 Висновки. Тенденція розвитку променевої діагностики в доступній для 

огляду перспективі спрямовані на удосконалення обладнання і використання 

спеціальних детекторів рентгенівського випромінювання, що дозволяють 

отримувати цифрове рентгенівське зображення безпосередньо на екрані 

дисплея і на різних магнітних носіях. Все це дозволяє перейти на без плівкову 

технології, істотно знижують променеве навантаження, що поліпшують якість 

рентгенологічного дослідження і значно знижують вартість діагностичних 

процедур. 

 В даний час для захисту від рентгенівського випромінювання при 

використанні його в цілях медичної діагностики сформувався комплекс 

захисних засобів, які нормуються  відповідно до стандарту «Гігієнічні вимоги 

до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення 

рентгенологічних процедур» у яких регламентуються засоби індивідуального 

захисту персоналу/пацієнта [5]. 

 
Науковий керівник: Полукаров О.І., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ОПТИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

Пашков Р.А., ст. (гр. ПО-42, ПБФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Дозволяється працювати шліфувальником на виробництві оптичних 

деталей особам, яким вже виповнилося вісімнадцять років. Також працівники 

повинні пройти медобстеження, певні інструктажі з охорони праці та пожежної 

безпеки, навчання, стажування і перевірку знать та мати відповідне посвідчення 

на право роботи. Допуск до роботи оформлюється письмовим розпорядженням 

керівника цеху [3]. 

Якщо виникають питання під час виконання робіт, слід звернутися до 

керівника. 

При виконанні роботи шкідливими і небезпечними виробничими 

факторами можуть бути: 

- небезпечні прийоми робіт; 

- електричний струм; 

- рухомі та обертові частини механізмів; 

- гострі краї скловиробів (різані скляні трубочки); 

- електрокорунд, ГДК – 1 мг/м³ (при висиханні). 

Електрокорунд – синтетичний кристалічний окис алюмінію, якій 

одержують методом електроплавлення речовин, що містять глинозем [1]. 

У виробництві оптичних деталей використовується білий електрокорунд, 

в якому міститься 96-99 % окису алюмінію. Порошок електрокорунду 

застосовують у вигляді водної суспензії, при висиханні якої утворюється пил. 

При вдиханні пилу уражаються слизові оболонки, дихальні шляхи та легені. 

При роботі з електрокорундом слід стежити за чистотою рук та одягу, не 

допускати висихання суспензії. 

Для захисту від небезпечних і шкідливих факторів працівники мають 

бути забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: 

- халат з натуральної тканини; 

- захисні окуляри; 

- фартух. 

Суворо заборонено працювати без засобів індивідуального захисту. 

Останні повинні бути підготовлені та в робочому стані. 

Спецодяг треба зберігати у спеціально відведеному місці, окремо від 

особистого одягу.  

Шліфувальний верстат повинен бути справний та обов'язково заземлений. 

Ураження електричним струмом відбувається при зіткненні людини зі 

струмоведучими частинами обладнання. Для попередження можливого 

ураження електричним струмом при виконанні робіт необхідно дотримуватись 

основних правил електробезпеки [5]. 

Інструмент, засоби кріплення шліфувального верстата повинні бути в 

справному стані. Обертові частини шліфувального верстата огороджують. 
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У приміщенні встановлюють металеві ящики з кришками для збору 

сміття та уламків скла [4]. 

Звертати увагу на попереджувальні плакати, знаки, виконувати їхні 

вказівки та не допускати порушення їх вимог. 

Необхідно знати та чітко дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Шліфувальник зобов'язаний вміти користуватися засобами 

пожежогасіння. Палити дозволяється виключно в спеціально відведених місцях, 

позначених та обладнаних. 

Необхідно дотримуватись внутрішнього розпорядку, слідкувати за 

режимом відпочинку та праці, а також особистої гігієни. 

У цеху повинні бути аптечка, первинні засоби пожежогасіння. 

Забороняється зберігати, готувати та приймати їжу на робочому місці. 

Прийом їжі треба здійснювати в спеціально відведеному місці, з попереднім 

миттям рук теплою водою з милом [2]. 

У разі порушення правил безпеки іншими працівниками, що може нести 

потенційну загрозу для оточуючих, необхідно своєчасно вжити заходів з 

дотримання вимог безпеки праці. Особи, винні в порушенні вимог охорони 

праці, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

Перед початком роботи необхідно: 

- вдягти спеціалізований одяг, а також підготувати інші необхідні 

засоби індивідуального захисту, застебнути вилоги рукавів, акуратно заправити 

одяг згідно з його особливостями; 

- переконатися в достатності освітлення; світильники місцевого 

освітлення встановити так, щоб світло не падало в очі та добре висвітлювало 

робоче місце; 

- підготувати робоче місце до роботи, прибрати сторонні предмети, 

звільнити проходи та підходи; 

- перевірити надійність заземлення та справність ізоляції, 

електропроводки шліфувального верстата, справність пускової апаратури; 

- перевірити працездатність верстата, надійність та цілісність захисних 

огороджень, заземлення (працювати на верстаті без заземлення та захисних 

огороджень забороняється); 

- перевірити верстат на холостому ходу; 

- перевірити наявність та справність інструменту (підготувати згідно з 

технологічним процесом), ручні візки; 

- щодо виявлених несправностей повідомити керівництво і до їх 

усунення роботу ні в якому випадку не починати [7]. 

Під час роботи необхідно: 

- займатися виключно тією працею, яка доручена безпосереднім 

керівником, за умови, що безпечні способи її виконання відомі; 

- під час роботи бути уважним, не відволікатися та не відволікати 

інших; 

- своє робоче місце важливо утримувати в чистоті, не допускати 

захаращення проходів заготовками; 
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- забороняється пускати на своє робоче місце осіб, що не мають 

відношення до дорученої роботі, відволікатися розмовами та іншими справами; 

- своєчасно прибирати бій скла з робочого місця, збирання проводити за 

допомогою щітки та совка, бій скла прибирати в спеціально відведене місце; 

- при виявленні несправностей в устаткуванні, інструментів, припинити 

роботу та повідомити безпосереднього керівника; 

- протягом дня підтримувати чистоту і порядок на робочому місці, не 

допускати захаращеності та наявності рідини на підлозі. 

Заборонено: 

- відволікатися під час роботи біля верстата; 

- проводити прибирання верстата під час роботи; 

- палити на робочому місці; 

- торкатися руками обертових частин верстата. 

Після закінчення роботи необхідно: 

- відключити обладнання; 

- привести до ладу закріплене за собою робоче місце; 

- зняти спеціалізований одяг, прибрати у відведене місце; 

- вимити руки з миючим засобом; 

- у випадку фіксації недоліків під час роботи, повідомити про це 

керівництво; 

- вологе прибирання приміщення повинно проводитися щодня. 

Безпечне виконання робіт шліфувальником на виробництві оптичних 

деталей може бути надійно забезпечене тільки при повному та комплексному 

виконання вимог та заходів, спрямованих на запобігання і нейтралізацію дії 

вражаючих та шкідливих факторів [6]. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Полукаров О.І., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Управління охороною праці – це цілеспрямована діяльність відповідних 

суб‘єктів управління по забезпеченню безпеки праці, збереженню життя, 

здоров‘я та працездатності людей через формування та впровадження 

працеохоронних заходів. Основні положення щодо системи і структури 

управління охороною праці визначено Законом України «Про охорону праці».  

Управління охороною праці на всіх рівнях здійснюється через 

обґрунтування, прийняття та реалізацію управлінських рішень. У 

формалізованому вигляді контур управління охороною праці являє собою схему, 

що представлена на рис. 1.1.  

 

 

Рис. 1.1. Контур управління охороною праці 

 

Орган управління (керівник) здійснює свою діяльність в межах 

визначених законодавством. На основі аналізу даних про охорону праці (об‘єкт 

управління) керівник приймає рішення, спрямовані на об‘єкт управління (тобто, 

на покращення стану охорони праці). Реалізація управлінського рішення 

здійснюється через засоби впливу (працеохоронні заходи). Інформаційне 

забезпечення надає керівнику можливість виробляти адекватні управлінські 

рішення. 

Основою існуючих підходів до оцінки економічної ефективності 

управління охороною праці є зіставлення очікуваного рівня зниження збитків у 

цій сфері з обсягами фінансування, що виділяються на працеохоронні заходи. 

Передбачено виконання таких етапів: збір та обробка статистичних даних про 

стан охорони праці на підприємстві, встановлення залежності між значеннями 

показників, що характеризують умови та безпеку праці, і обсягами 

фінансування, які виділяються на зниження рівня їх небезпеки (шкідливості). 

Для кожного варіанта управлінського рішення проводиться зіставлення 

потрібних обсягів фінансування та очікуваного рівня зниження збитків. На 

основі проведених розрахунків приймаються обґрунтовані рішення про обсяги 

фінансування та формування плану працеохоронних заходів. Прийняття 
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забезпечення 



222 
 

рішень, розроблених на основі обробки даних про стан об‘єкта управління, 

являє собою особливий вид людської діяльності, спрямований на вибір кращої з 

множини альтернатив за певним критерієм. Такі рішення призначені для 

підтримування або поліпшення функціонування об‘єкта управління відповідно 

до поставленої мети [1; 2].  

Аналіз застосування економічних методів для підвищення ефективності 

управління охороною праці в Україні та за кордоном дозволяє зробити такі 

висновки. По-перше, для ефективного впровадження в сфері охорони праці 

сучасних економічних методів управління повинна бути розроблена відповідна 

нормативно-правова база. По-друге, оскільки в основі переважної більшості 

відомих економічних методів лежить співставлення існуючого та очікуваного 

рівнів показників, за якими оцінюється ефективність управління, необхідно 

використання спеціальних алгоритмів, які б дозволили отримати прогнозні 

оцінки вказаних показників. Нажаль застосування вказаних методів в умовах 

сьогодення виявляється не завжди обґрунтованим, оскільки очікуваний 

результат від понесених витрат не завжди співпадає з фактичним. Причинами 

такого становища є неповнота початкової інформації, недосконалість 

алгоритмів моделювання та прогнозування. 

Як свідчить проведений аналіз, наукові дослідження в сфері охорони 

праці проводились достатньо давно і, як правило, з урахуванням специфіки 

окремих галузей та видів економічної діяльності: машинобудування [3], 

будівництво [4], сільське господарство [5]. При цьому відсутність єдиних 

підходів до вирішення проблеми управління охороною праці в межах окремих 

галузей та держави в цілому призводить до відсутності чіткої координації дій 

окремих розробників, до часткового дублювання напрацювань та не завжди 

раціонального витрачання обмежених фінансових коштів.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанню 

підвищенню ефективності управління охороною праці на різних рівнях, слід 

констатувати відсутність єдиного науково-обґрунтованого підходу до 

вирішення цієї проблеми.  

Також слід відзначити, що розроблені методи підвищення ефективності 

управління охороною праці до останнього часу були орієновані на потреби 

конкретних підприємств або окремих галузей виробництва з високим рівнем 

виробничого травматизму, що не дозволяло використовувати їх в масштабах 

всієї держави. Крім того, сфера охорони праці розглядається відокремлено від 

галузей виробництва, що перешкоджає оперативно враховувати зміни, які 

відбуваються на виробництвах України протягом останніх років (на більшості 

підприємств змінилися виробничі програми, технологічні процеси, обладнання 

тощо). Тому розгляд показників, що характеризують стан охорони праці, 

відокремлено від показників, що характеризують виробництво, надзвичайно 

ускладнює процес формування рішень з управління охороною праці. Слід 

відзначити, що для практичної реалізації вказаних підходів необхідно створити 

спеціалізовані інформаційні системи для автоматизації розрахунків, 
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сформувати та постійно оновлювати бази даних для оперативного планування 

заходів з охорони праці та контролю їх виконання. 

Як свідчить проведений аналіз, діючи в Україні системи управління 

охороною праці  на різних рівнях у більшості випадків виявилися недостатньо 

ефективними в умовах сьогодення. Ослаблення механізму державного 

регулювання у сфері охорони праці внаслідок довготривалої політичної та 

економічної кризи призвели до порушення вертикалі державного управління 

охорони праці, зниження ефективності управління та координації діяльності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади  щодо створення безпечних і 

здорових умов праці на підприємствах. Питання вдосконалення управління до 

останнього часу вирішуються без належного інформаційно-аналітичного 

забезпечення. Саме розробка, впровадження у практику діяльності і 

кваліфіковане використання програмних комп‘ютерних і автоматизованих 

систем підтримки прийняття і реалізації науково обґрунтованих управлінських 

рішень є необхідною умовою підвищення рівня безпеки і гігієни праці в 

Україні.  
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ЯК ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Ващілін С.М., студ. (гр. ІА-33, ФІОТ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Кушнір Г.В., студ. (гр. ІА-33, ФІОТ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Корпоративна соціальна відповідальність чи соціальна політика бізнесу  - 

це форма корпоративної свідомості, інтегрована в бізнес-модель підприємства. 

Політика корпоративної соціальної відповідальності функціонує як механізм 

саморегулювання, при якому підприємства відслідковують і забезпечують 

виконання ними духу закону, етичних норм та національних і міжнародних 

норм. У деяких моделях впровадження корпоративної соціальної свідомості 

виходить за рамки виконання і включає в себе дії, які доповнюють деякі 

соціальні блага, які виходять за рамки інтересів підприємства і того, що 

вимагається за законом. У багатьох областях повинно бути визнання того, що 

більшість так званих «жорстких» законів, наприклад, щодо гендерної рівності 

чи законів про працевлаштування людей з обмеженими фізичними 

можливостями, фактично є «слабкими» законами, в тому сенсі, що вони досить  

погано виконуються, навіть під впливом обмеженого контролю і санкцій в разі 

їх невиконання. Ціль корпоративної соціальної відповідальності полягає в тому, 

щоб збільшити довгостроковий прибуток і довіру акціонерів шляхом 

позитивних зв‘язків з громадськістю і високих етичних стандартів для 

зниження ділових та юридичних ризиків, взявши на себе відповідальність за 

корпоративні дії. Стратегії корпоративної соціальної політики заохочують 

компанії до позитивної взаємодії на оточення та зацікавлених сторін, які 

включаються споживачі, співробітники, інвестори, товариства та інші. 

У світовому стандарті соціальна відповідальність характеризується як 

«відповідальність підприємницьких організацій за вплив її рішень і діяльності 

на суспільство та навколишнє середовище через прозору поведінку, яка сприяє 

стійкому розвитку, включаючи здоров‘я та благополуччя суспільства, враховує 

очікування зацікавлених сторін, відповідає законодавству і корелюється з 

міжнародними нормами поведінки, та інтегровано в діяльність всієї організації 

і застосовується в її взаємовідносинах». 

Важливі показники корпоративної соціальної політики:  так зване 

позитивне функціонування – стратегія одночасного збільшення частки своєї 

присутності в суспільстві та розвитку свого бізнесу і можливості разом з тим 

зумовити позитивний вплив на оточуючий соціум, дотримання прав і свобод 

людини – це і є основою корпоративної соціальної відповідальності. Проте чи 

не найважливішою частиною соціальної відповідальності підприємництва є 

безпека праці. 

Безпека праці, її також часто називають охорона праці або промислова 

безпека, - є багатодисциплінарною областю, пов'язаною з безпекою, здоров'ям і 

благополуччям людини на робочому місці. Цілі програм з охорони праці та 
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здоров'я включають сприяння безпечному і здоровому робочому середовищу. 

Безпека праці може захищати як співробітників, так і членів їх сім‘ї, 

роботодавців, клієнтів та багатьох інших осіб. У Сполучених Штатах Америки, 

наприклад, термін «охорона і безпека на виробництві» називається безпекою на 

виробництві і професійною безпекою, та включає в себе також безпеку 

діяльності поза роботою. 

Хоча робоча діяльність забезпечує багато економічних і інших переваг, 

широкий спектр небезпек на робочому місці становить небезпеку для здоров'я і 

безпеки людей на роботі. Вони включають: хімічні речовини, біологічні агенти, 

фізичні фактори, несприятливі ергономічні умови, алергени, складну мережу 

ризиків безпеки і широкий діапазон психосоціальних факторів ризику. Засоби 

індивідуального захисту можуть допомогти захистити від багатьох з цих 

небезпек. Фізичні небезпеки стосуються багатьох людей на робочому місці. 

Біологічні небезпеки включають інфекційні мікроорганізми, такі як віруси і 

токсинів, що продукуються цими організмами, такими як сибірська виразка. 

Біологічна небезпека впливає на працівників у багатьох галузях промисловості. 

Небезпечні хімічні речовини можуть становити небезпеку хімічної на робочому 

місці. Є багато класифікацій небезпечних хімічних речовин, у тому числі 

нейротоксинів, імунних агентів, дерматологічних агентів, канцерогенів, 

репродуктивних токсинів, системних токсинів. Психосоціальні небезпеки 

включають ризики для психічного та емоційного благополуччя працівників, 

такі як почуття ненадійності роботи, довгий робочий день, погані зв‘язки з  

колективом чи некомфортні умови праці.  

Безпека праці - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, 

зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і 

шкідливих факторів на працівників даного підприємства. Безпека праці 

підтримується шляхом дотримання комплексу заходів щодо уникнення 

виникнення травматизму, захворювань та аварій на підприємстві. Згідно статті 

153 Кодексу законів про працю власник підприємства зобов'язаний забезпечити 

належне технічне обладнання всіх робочих місць та створити на них умови 

праці відповідно до усіх умов нормативних документів з охорони праці.  

Безпека праці в Україні регулюється нормативними актами, об‘єднаними 

у Систему Стандартів Безпеки Праці, яка стандартизує вимоги в сфері охорони 

праці на державному  та галузевому рівнях. Класифікація ССБП поширюється 

на всі основні види праці та встановлює вимоги безпеки на робочих місцях. 

У юрисдикції загального права, роботодавці мають загальний юридичний 

обов'язок виявляти розумну турботу про безпеку своїх співробітників. 

Положення закону може додатково накласти інші загальні обов'язки, ввести 

певні обов'язки, а також створювати державні органи з повноваженнями 

регулювати питання безпеки на робочому місці: подробиці цього варіюються 

від закону до закону. Усі організації зобов'язані забезпечити, щоб 

співробітники і будь-які інші особи, які можуть бути задіяні в результаті 

діяльності організації, залишалися в безпеці в будь-який час діяльності. 
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Питання охорони праці стоїть для України на першому плані ще й через її 

інтеграційний курс на шляху в Європейський Союз, оскільки для ЄС соціальна 

політика, складовою частиною якої є безпека праці, включається до питань так 

званої першої колони. 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «гігієна 

праці займається всіма аспектами охорони здоров‘я і безпеки на робочому місці 

та уділяє особливу увагу первинній профілактиці небезпечних факторів». 

Здоров'я визначається як «стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб або фізичних дефектів».  

Охорона праці є міждисциплінарною областю охорони здоров'я, яка займається 

тим, щоб дозволити людині здійснювати свою професійну діяльність, таким 

чином, що заподіювати щонайменшу шкоду її здоров'ю від будь-яких небезпек, 

які виникають чи можуть виникати на робочому місці, якщо не вдається 

виключити шкоду здоров‘ю взагалі. 

Безпека праці найбільшим чином обумовлена умовами праці, в яких 

доводиться проводити свою професійну діяльність робітникам підприємства. 

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і виробничого 

процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання 

нею професійних обов‘язків. Безпека праці – стан умов праці, при якому 

відсутній виробничий травматизм. 

Безпека умов праці – стан умов праці, при яких вплив на працюючого 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів виключено або дія шкідливих 

виробничих факторів не перевищує гранично допустимих рівнів.  

Давно доведене таке твердження, що лише взаємозв‘язок економічного і 

соціального розвитку є головною й рушійною силою покращення умов праці та 

життя. Соціальний аспект підприємницької діяльності має таке ж значення, як і 

економічний. Це підтвержує Статут про соціальні права, який був прийнятий у 

Страсбурзі в 1989 році.  На рівні Європейського союзу практичні результати 

цього Статуту пов'язані з розробленими Єврокомісією Програмами дій, які 

стосуються всіх актуальних питань безпеки праці, умов праці та життя, 

професійного розвитку, захисту дітей та підлітків на трудовому поприщі, 

забезпеченню старих людей та осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

багато іншого. Цей Статут про соціальні права гарантує виконання усіх 

соціальних прав на території усіх європейських держав.  

Проте, не дивлячись на те, що соціальна відповідальність бізнесу, на 

даний момент має ще досить спірне визначення і нечітку концепцію, вона все 

більше застосовується в бізнесі, оскільки це підвищує рівень довіри до 

підприємства як з боку працівників, держави, громадян, так і акціонерів, 

кредиторів, інших підприємств, що посилює позиції на ринку та зміцнює 

економічне зростання. 
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БЕЗПЕКА В ЦЕНТРІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ОЗДОРОВЛЕННЯ БЕЗ 

ТРАВМ 

Препіяло О.О., студентка (гр. БР-31, ФБМІ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

У зв‘язку з погіршенням екологічних умов [5], збільшенням захворюваності 

та недотриманні норм та правил організації робочого місця [3], люди все 

частіше вимушені звертатись за допомогою до державних чи приватних 

закладів фізичної реабілітації та відновлення. Але навіть в таких закладах 

пацієнти можуть отримувати травми. Механізм і причини отримання травм 

можуть бути різними: як недбалість фахівця з фізичної реабілітації так і 

недотримання правил техніки безпеки під час занять самим пацієнтом [1]. 

Одними з основних засобів фізичної реабілітації є тренажери. Вони 

призначаються для лікування та профілактики захворювань, загального 

оздоровлення та відновлення пацієнтів після перенесених травм різного 

походження та ступенів тяжкості. Для безпечного використання тренажерів 

людьми з різними фізичними можливостями, тренажери для реабілітації мають 

спеціальне обмеження навантаження та амплітуди рухів, крім того це гарантує 

найбільшу ефективність тренувань [1]. 

Заняття у центрі реабілітації чи відновлення з пацієнтом проводить фахівець 

з фізичної реабілітації. Ця професія є сформованою, легітимною та 

самодостатньою. Ця професія надається спеціалісту після успішного закінчення 

навчальної програми та особливих умов проходження практики – лише за таких 

умов фізичний реабілітолог може працювати як незалежний спеціаліст так і в 

команді з фахівцями сфери охорони здоров‘я. Фахівці з фізичної реабілітації 

займаються відновленням, корекцією та підтримкою рухових функцій [4]. 

За вимогами посадової інструкції, фахівець з фізичної реабілітації повинен 

виконувати свої професійні обов‘язки в центрах реабілітації, а також займатись 

самостійною реабілітаційною практикою не виходячи за межі своєї 

компетенції. Він в праві зберігати в таємниці індивідуальні програми 

реабілітації. Він повинен розуміти, знати та застосовувати діючі нормативні 

документи та акти про охорону праці, що безпосередньо стосується його 

діяльності, методів та прийомів безпечного виконання робіт. При навмисному 

порушенні техніки безпеки пацієнтом, після проведеного інструктажу, фахівець 

з фізичної реабілітації має право вжити всіх необхідних заходів для уникнення 

випадків травматизму [1]. 

При порушенні санітарно-гігієнічних норм та організаційно-технічних умов 

приміщення керівництвом центру, реабілітолог має право вимагати надання 

інвентарю та необхідного обладнання і створення всіх умов для нормального 

функціонування центру для виконання своїх посадових обов‘язків. 

Але за недотримання внутрішніх правил трудового розпорядку, а також 

порушення норм охорони праці, техніки безпеки, санітарних та протипожежних 

норм фахівець з фізичної реабілітації несе повну відповідальність. Таким 
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чином, сучасна тенденція створення центрів фізичної реабілітації з порушенням 

вимог і умов до організації робочих місць (масажних кабінетів, залів 

лікувальної фізкультури тощо) ускладнює роботу працівників центру, 

створюючи відповідні труднощі з веденням занять [1]. 

При створенні залу лікувальної фізкультури, з порушеннями вимог до 

розміру приміщення, виникають проблеми з нагромадженням тренажерів чи їх 

неправильним розміщенням, що в кінцевому результаті стає першою причиною 

травмування пацієнтів під час занять. Також туди відносяться порушення норм 

освітлення, кондиціювання та опалення – недотримання вищеперерахованих 

вимог також має суттєвий вплив під час проведення заняття [3]. 

Однією з головних причин травмування пацієнтів є несправний технічний 

стан тренажерів та обладнання кабінету. Зазвичай, керівництво центрів 

намагається зекономити на закупівлі обладнання для центру, а така економія 

може призвести до негативних наслідків.  

Інший механізм отримання травм під час заняття – недотримання правил 

техніки безпеки, як під час виконання вправ на тренажері, так і без них. 

Основну частину людей, що умисно порушують правила техніки безпеки, 

складають діти вікової групи від 8 до 14 років. Іншу частину складають дорослі 

люди, що мають психічні вади та відхилення. Порушення правил техніки 

безпеки спричинене потребою привертання уваги до себе зі сторони оточуючих 

[4]. 

Але в будь-якому разі відповідальність за порушення правил техніки 

безпеки під час заняття лежить на фахівцеві з фізичної реабілітації. В разі 

травмування пацієнта реабілітолог може понести адміністративне чи 

кримінальне покарання, бути звільненим з роботи, також до нього може бути 

застосована внутрішня система штрафів [1]. 

Передумовою проведення безпечних занять є сукупність, одночасне 

виконання та забезпечення таких факторів, як: 

 створення реабілітаційного центру за всіма санітарно-технічними 

вимогами та нормами; 

 обладнання масажних кабінетів та залів лікувальної фізкультури лише 

справним обладнанням в хорошому технічному стані; 

 створення всіх необхідних умов для комфортної роботи працівників 

закладу; 

 проведення інструктажу перед кожним заняттям, наголошення на 

основних аспектах роботи з тренажерами; 

 залучення молодшого спеціаліста для допомоги у залі лікувальної 

фізкультури, якщо серед пацієнтів є такі, що можуть умисно порушувати 

техніку безпеки; 

 своєчасне виявлення та усунення будь-яких технічних несправностей та 

внутрішніх конфліктів [3]. 
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Висновок 

Отже, причини травмування працівників на робочому місці та пацієнтів 

під час заняття можуть мати різне походження. Корінь проблеми може бути 

ситуативний (умисне недотримання техніки безпеки) та мати початок ще під 

час заснування центру (при плануванні приміщення та купівлі обладнання). 

Тому для ефективної роботи працівників підприємства та видимих результатів 

реабілітації потрібно відповідально підходити до виконання всіх норм та 

організаційно-технічних умов планування та комплектації центру, а також 

підбору персоналу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧІВ У 

ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

Прокопенко І.Д., асистент (каф. ЕП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), 

 Крутенко К.,  студентка (гр. ОЕп-41, ІЕЕ«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вибір потужності електрообігрівачів здійснюється за умови забезпечення 

теплового комфорту працівників з урахуванням функціональної приналежності, 

технологічних особливостей та режимів використання приміщень. Тепловий 

комфорт визначають такі параметри як: температура повітря в приміщенні; 

середня температура поверхні стін; швидкість обміну повітря; відносна 

вологість повітря; вид діяльності людини та пов'язане з ним фізичне 

навантаження, від якого залежить кількість теплоти, що виділяється тілом 

людини; тепловий опір одягу, від якого залежить швидкість обміну теплоти між 

тілом людини та навколишнім середовищем тощо. 

Комфортні теплові умови в приміщеннях нормуються згідно [1]. 

Оптимальна температура приміщення – це комплексний показник, яка 

визначається середньою температурою стін приміщення та температурою 

повітря в приміщенні і задовольняє за тепловим режимом не менш як 90 

відсотків працівників. Наприклад, за температури приміщення t = 20 °С 

максимально припустиме її відхилення становить два градуси. Для покращення 

умов теплового комфорту та енергозберігаючого ефекту коливання 

температури впродовж робочого дня повинні бути мінімальними.  

Опалення діє тільки на два параметри: температуру повітря та 

температуру стін. Середнє значення цих двох параметрів дає температуру, яку 

відчуває людина. 

Мета статті – вибір потужності електрообігрівачів з урахуванням 

внутрішніх додаткових джерел теплоти у приміщенні. 

Умовою забезпечення теплового комфорту є баланс між кількістю 

теплоти, яка потрібна до обігріву, та кількістю теплоти у приміщенні [2]: 

oб дод п ,oQ Q Q Q                                                                 (1) 

де Q0 – витрати теплоти на опалення будівлі; Qоб – кількість теплоти, яка 

надходить від обігрівача; Qдод – кількість теплоти, яка надходить від інших 

джерел у приміщенні; ±ΔQп – надмір чи нестача теплоти у приміщенні. 

Розглянемо більш докладно другий складник у формулі (1), який визначає 

надходження теплоти від інших джерел, до яких у виробничих приміщеннях 

належать: працівники; сонячна радіація, яка проникає у приміщення через вікна 

і стіни; системи штучного електричного освітлення; промислове устаткування 

(комп‘ютери, електроустановки, печі тощо); інфільтрація та аерація повітря.  

дод пр ср пр еус осв в ,Q Q Q Q Q Q Q                                            (2) 

де Qпр – надходження теплоти від працівників; Qср – кількість теплоти, яка 

надходить сонячною радіацію; Qпр – надходження (втрати) теплоти через 

провідність будівельних конструкцій; Qеус – надходження теплоти від 
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електроустановок; Qосв – надходження теплоти від робочого освітлення; Qв – 

надходження (втрати) теплоти через системи вентиляції. 

Кількість теплоти, яку виділяють працівники, залежить від виду 

діяльності людини та пов‘язаною з нею фізичним навантаженням, від 

температури навколишнього середовища та статі працівника (чоловік або 

жінка). Середнє значення теплоти, яку виділяє працівник за спокійних офісних 

умов праці, наведено у табл. 1 [3, 4].  

Таблиця 1.  

Середній рівень енерговитрат 

 

Вид діяльності  Енергетичні витрати 

чоловіків, Вт 

Енергетичні витрати 

жінок, Вт 

Сидячи у покої 115 115 

Сидячи, пишучі 130 120 

Сидячи, друкуючи 140 125 

Постійна легка робота або 

нешвидкий рух 160 

140 

Легка праця 235 200 

Нормальний рух 295 250 

 

Енерговитрати передусім залежать від інтенсивності м'язової роботи. Зі 

збільшенням важкості праці підвищується потреба в кисні та енергії, 

витраченої внаслідок праці. За порівняно легкої фізичної праці підвищення 

обміну речовин виникає за рахунок посилення енерговитрат у м'язах, серці та 

мозку. За важчої праці витрати енергії м'язами зростають на 95 %. Так, 

стосовно осіб розумової праці (лікарі, педагоги, диспетчери та ін.) добові 

енерговитрати становлять 10,5…11,7 МДж; осіб механізованої праці та сфери 

обслуговування (медсестри, працівники, які обслуговують автомати та ін.) – 

11,3…12,5 МДж; осіб, які виконують роботу середньої важкості (верстатники, 

водії, хірурги та ін.) – 12,5…15,5 МДж; осіб, які виконують важку фізичну 

роботу, – 16,3…18,3 МДж. 

У разі, якщо не відбувається штучне охолодження або нагрів у неробочий 

час, данні з табл. 1 можна безпосередньо використовувати у рівнянні (2).  

Керувати теплотою, яку утворюють працівники, можна декількома 

способами. Перший спосіб полягає у збільшенні кількості працівників у 

приміщенні у зимово-осінній період. Другий спосіб – підвищення інтенсивності 

фізичного навантаження, що досягають встановленням додаткових перерв на 

виконання фізичних вправ. 

Аналіз кількості теплоти, яка потрапляє у приміщення через вікна, є 

складною проблемою, яку нині вирішують з використанням математичних 

моделей. Більшість сучасних розрахунків сонячних теплових потоків 

відбувається з використанням комп‘ютерного моделювання в режимі online, 

реєструючи показники щогодини з моделі певної будівлі з урахуванням її 

географічного розташування.  
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Суттєвим чинником зберігання теплоти у приміщенні є провідність 

будівельних конструкцій. Додатково до внутрішнього нагрівання від сонячного 

випромінювання, яке поглинається будівельними матеріалами, сонячне тепло в 

поєднані зі зовнішніми температурами, створює додатковий нагрів завдяки 

провідності через поверхні стін і даху. Тому важливим чинником є конструкція 

стін і дахів: кількість теплоти і тривалість її випромінювання залежать від 

конструкції стіни – якщо будівля має масивні стіни, то рівень накопичення 

теплоти відповідно збільшується. Нагрів або охолодження через стіни можна 

визначити за рівнянням теплового потоку, використовуючи показник ступеня 

нагрівання (охолодження) за день. Так, для стіни з коефіцієнтом 

теплопровідності 1,4 Вт/ (м
2
∙°С), площею 100 м

2
 загальна кількість втраченої 

теплоти за опалювальний сезон становить 500 Вт. 

Керування таким видом теплоти залежить від рівня втрат через стіни і 

дах. Додаткова теплоізоляція стін і покрівлі може суттєво зменшити видалення 

теплоти і такий захід завжди є економічно виправданим.  

Важливим джерелом теплоти є технологічне устаткування. Споживання 

електроенергії комп‘ютерами та електроустановками передбачає, що 1 

(кВт∙год) електроенергії утворює 3 600 кДж теплоти у місці споживання і 1м
3
 

газу містить 37 МДж. Кількість генерованої електричним двигуном теплоти 

можна визначити за величинами номінальної напруги та струму. Енергія, яка 

споживається однофазним двигуном упродовж години, визначається за 

формулою: 

cos ,BW U I K                                                       (3) 

де W – енергія, яку споживає електродвигун за годину, (Вт∙год)/год; U – 

номінальна напруга електродвигуна, В; I – струм електродвигуна, А; cos φ - 

коефіцієнт потужності, КВ – коефіцієнт використання. 

Коефіцієнт корисної дії однофазного двигуна становить (50…60) %, 

трифазного двигуна – (60…95) %. Кількість теплоти, яка віддається в оточуюче 

середовище, залежить від особливостей застосування електродвигуна. У 

більшості випадків практично вся енергія, яка споживається, віддається у 

вигляді теплоти. Кількість теплоти, яку створюють електродвигуни, визначають 

за формулою: 

дв 3600,Q W                                                          (4) 

де Qдв – кількість теплоти, яку генерує електродвигун щогодини, кДж/год.  

 

Іншим джерелом отримання теплоти є системи штучного електричного 

освітлення. Дуже невелика кількість енергії, яку споживають освітлювальні 

системи, перетворюється у світло. Лампи розжарювання перетворюють (2..3) % 

енергії у світло, а 97 % одразу віддається в навколишнє середовище у вигляді 

теплоти. Флуоресцентні лампи більш ефективні – вони перетворюють 10 % у 

світло і 90 % віддають у вигляді теплоти. Проаналізуємо, що відбувається з 

видимим світлом від лампи. Фотони світла відбиваються від поверхонь підлоги, 

стін, столів та людей і частина енергії поглинається і перетворюється у теплоту. 
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Тобто, коли світловий потік не перетинає межі приміщення, практично вся 

енергія освітлення перетворюється у теплоту. 

У деяких випадках системи опалення проектують і розраховують на 

використання теплоти від джерел штучного освітлення. Це неефективний 

спосіб опалення, але додаткові надходження теплоти потрібно 

використовувати. Теплоту від світильників в опалювальний сезон можна 

використовувати, попередньо закривши вентиляційні канали системи 

освітлення [5]. 

Щоб розрахувати кількість теплоти, яка додається від системи освітлення 

використовуємо формулу: 

 
осв св

1 1

3600,
і

k k

о i

i i

Q T Q T P
 

                                                  (5) 

де Qосв і – кількість теплоти, яку генерує і-тий світильник щогодини, кДж/год; k 

– кількість світильників; Т – тривалість використання світильників, год; Рі – 

навантаження від лампи і додаткових елементів світильника, Вт. 

Зменшення кількості енергії, яка витрачається на освітлення, досягають: 

заміною старих ламп на енергоощадні; очищенням поверхонь світильників; 

відповідним фарбуванням суміжних поверхонь. 

Шостим видом нагріву повітря є енергія, яку використовують на 

охолодження або зволоження повітря. Інфільтрація (неорганізована природна 

вентиляція) зумовлена переміщенням повітря через отвори в елементах 

будівельних конструкцій завдяки різниці тиску зовні й усередині приміщення. 

Такий повітрообмін залежить від низки випадкових факторів (сили і напрямку 

вітру, різниці температур зовнішнього і внутрішнього повітря, площі, через яку 

відбувається інфільтрація). Для промислових будівель інфільтрація сягає 1…1,5 

обсягу приміщення за годину [4]. Аерація (організована природна вентиляція) 

запланована для видалення повітря через фрамуги вікон, які відкривають. У 

холодний період року повітря подають через прорізи, які розташовано не нижче 

4,5 м від рівня підлоги, у теплий період року приплив зовнішнього повітря 

відбувається через нижній ярус вікна – на рівні 1,5… 2 м. 

Річний обсяг теплоти, яка втрачається через отвір, можна визначити за 

формулою: 
1440 1,204 1,006 ( ),BQ V HD CD                                            (6) 

де V – обсяг повітря, яке проходить через систему вентиляції. м
3
/хв.; 1 440 

кількість хвилин у день; 1,204 щільність сухого повітря, кг/м
3
; 1,006 – питома 

теплота повітря, кДж/
о
С; HD і CD – ступінь нагрівання або охолодження за 

день відповідно, (
о
С∙N)/365; N – кількість днів. 

Втрати теплоти від вентиляції можна зменшити у спосіб напилення, 

ущільнення і затягування вікон, встановленням жалюзі, заміною рам і розбитих 

шибок або іншими способами, які обмежують відтік повітря з приміщення.  

Висновки та пропозиції. 1.Використання електричних обігрівачів дає 

можливість вирішити важливу соціально-економічну проблему – забезпечення 

опалення адміністративних та виробничих приміщень за відсутності 

газопостачання. Використання додаткових надходжень теплоти від працівників, 
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сонячної радіації, виробничого устаткування, систем штучного освітлення за 

одночасного зменшення теплових втрат через будівельні конструкції та 

системи природньої вентиляції дає змогу знизити встановлену потужність 

електрообігрівачів до 20 відсотків.  

 

Література 

 

1. ISO 7730: 1994 (E). Ambiances thermiques moderes – Determination des 

indices PMV et PPD et specifications de comfort thermique. 

2. Третякова Л.Д. Ефективні засоби електротеплоакумуляційного обігріву 

/ Л.Д. Третякова, А.Є. Селіверстов , М. Баран // Промислова електроенергетика 

та електротехніка (Промелектро). – 2006. – Вип. 4. – С. 14–16. 

3. Третякова Л.Д. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та 

застосування / Литвиненко Г.Є., Третякова Л.Д.  – К.: Лібра, 2008. – 317 с. 

4. Ткачук К.Н. Охорона праці і промислова безпека / К.Н. Ткачук, В.В. 

Зацарний, М.Ф. Каштанов, Л.Д. Третякова та ін. // К.: Лібра, 2010. – 425 с.  

5. Пырков В. В. Электрические кабельные системы отопления. – К.: 

Медиа-Макс, 2004. – 85с.  

 



236 
 

НЕБЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ 

Проскученко Р.С., студент (гр. РІ-41,  РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вcтуп. В усьому світі в останні 10 років включилися в гонку з просування 

на ринок нанотехнологій та наноматеріалів (нанорозмірних хімічних речовин). 

Спочатку, коли все обмежувалося переходом від мікроелектроніки до 

наноелектроніки, це не містило в собі таких небезпек і ризиків, як це стало з 

проникненням нано в фармацевтику, медицину, харчування, текстиль, 

косметику, тобто те, з чим стикається людина у повсякденному житті. Тут 

найбільший комерційний виграш, але й найбільші потенційні ризики. 

З'являються все більш переконливі докази, що ця нова технологічна революція 

в області матеріалів представляє певну загрозу для здоров'я і безпеки людини та 

навколишнього середовища і може викликати в майбутньому серйозні 

соціальні, економічні та етичні проблеми. 

Існуюча ситуація у виробництві і на ринку наноматеріалів не може бути 

визнана задовільною: на виробництві та в лабораторіях робота ведеться без 

належних заходів безпеки працівників та навколишнього середовища, 

споживачі нанопродукції не повною мірою поінформовані про потенційні 

ризики (відсутнє відповідне маркування).  

Наноматеріали утилізуються і потрапляють в навколишнє середовище без 

системного вивчення їх впливу на природу, відсутні системи контролю, 

прилади спостереження і виявлення, засоби і методи їх перетворення в 

навколишньому середовищі. 

Предметом дослідження є загальна оцінка ризиків та проблема 

створення механізмів контролю нанотехнологій і наноматеріалів. Розгляд 

вищезазначених питань буде проводитись з урахуванням вимог охорони праці. 

Аналіз публікацій. Надзвичайно малі розміри (10
-9

 м) штучних, 

рукотворних наноматеріалів надають їм нові (потенційно і реально корисні) 

фізичні, хімічні і біологічні (в тому числі лікувальні) властивості; в той же час, 

як наслідок цього, висока реакційна здатність, рухливість, фотоактивность та 

інші властивості можуть сприяти їх підвищеній токсичності. Підвищену 

токсичність матеріалів використовують в медицині в адресній (таргетній) 

доставці до місць уражень, наприклад, до онкологічних пухлин, де 

наноматеріали проявляють свою унікальну токсичність і призводять до 

затримки росту або загибелі ракових клітин. 

Опублікований в даний час огляд літератури [1, 2] про негативний вплив 

наночастинок на здоров'я людини містить лише перші дані, що стосуються їх 

можливої токсичності. Є спостереження, що описують зв'язок між 

нанорозмірними частинками, які циркулюють в атмосфері, і захворюваністю, 

особливо у літніх людей та осіб із зниженим імунітетом. Враховуючи подібні 

властивості атмосферних і штучних наночастинок, можна припустити, що 

останні також здатні викликати різні захворювання [3]. 



237 
 

Основні результати дослідження. Токсичність зростає зі зменшенням 

розмірів частинок. Таким чином, можуть проявляти токсичність і наночастинки 

з матеріалів, не токсичних у звичайній формі. Навіть такі біосумісні матеріали, 

як кераміка і алюміній, при використанні для імплантації та протезування 

можуть служити джерелами наночастинок, які накопичуються у внутрішніх 

органах і викликають алергічні реакції та васкуліти. 

Якщо випробування токсичності буде проводиться тільки на здорових 

організмах (експерименти з тваринами або клінічні дослідження), несприятливі 

ефекти можуть зустрітися у чутливої частини населення, і перевірка цього 

вимагає окремих випробувань.  

Так, недавні дослідження показують, що деякі культури клітин, будучи 

піддані впливу фулеренів, виявляються неушкодженими і навіть ніяк не 

порушеними [4]. Клітини також виявляються не порушені в присутності 

наночастинокгалової кислоти, яка є практично у всіх рослинах. Однак, коли 

фулерени і галова кислота присутні в клітинній культурі сумісно, вони 

утворюють сполуки, які прикріплюються до поверхні клітини і викликають її 

загибель. Наведений приклад показує, як важко виділити ефекти впливу 

наночастинок на організм і наскільки «прицільним» воно повинно бути, якщо 

ми розраховуємо на його терапевтичний ефект. 

Потрапляючи в організм, наночастинки здатні пошкоджувати 

біомембрани, порушувати функції біомолекул, у тому числі молекул 

генетичного апарату клітини і клітинних органел (мітохондрій), приводячи до 

порушення регуляторних процесів і загибелі клітини. Механізм впливу 

нанооб'єктів на живі структури пов'язаний з утворенням у їх присутності 

вільних радикалів, у тому числі пергідратів, а також з виникненням комплексів 

з нуклеїновими кислотами. Ефект для живого організму проявляється у 

виникненні запальних процесів в окремих органах і тканинах і зниження 

імунітету. 

Для оцінки і контролю за наноматеріалів необхідні механізми, що 

забезпечать відкритість їх реалізації: маркування споживчих нанотоварів, право 

споживача на отримання інформації про закони і захисні заходи, інформація 

про базу даних з проблем охорони здоров'я і безпеки. 

Уряди більшості країн світу і розробники нанотехнологій рідко надають 

можливість громадськості і незалежним і компетентним експертам приймати 

участь у дискусії і в прийнятті рішень про те, як проводити 

«нанотехнологізацію» світу і які заходи застосовувати, щоб зробити її мирною, 

контрольованою, максимально безпечною у всіх відносинах. Ні в одній країні 

діючі законодавства не дозволяють забезпечити належний контроль за 

наноматеріалами. Необхідно розробити спеціальну нормативну базу, яка 

враховує особливість нанотехнологій і наноматеріалів. З урахуванням нових 

властивостей наноматеріалів і пов'язаних з ними ризиків вони повинні 

класифікуватися як нові речовини для цілей оцінки та регламентації [5]. 
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Виділяють вісім основних принципів, які складають фундамент 

розумного і ефективного контролю і оцінки області нанотехнологій 

теперішнього і майбутнього [6]: 

– принцип обережності; 

– обов'язкове, спеціальне регламентування продукції нанотехнологій; 

– охорона здоров'я і безпека населення і безпосередніх виробників 

(робочих); 

– охорона навколишнього середовища; 

– відкритість; 

– участь громадськості; 

– облік впливу нанотехнологій на етику, економіку, соціальну сферу; 

– відповідальність виробників. 

Висновки. Використання будь-якого продукту, речовини і матеріалу має 

ґрунтуватися на оцінці співвідношення передбачуваної користі і ймовірної 

шкоди при вирішенні кожної конкретної задачі і при конкретних умовах. Але, 

щоб вирішувати це питання для наноматеріалів, потрібно якомога активніше 

розвивати роботи по нанотоксикології – виявленню можливих шкідливих 

впливів нанооб'єктів на людський організм і цілеспрямованої модифікації 

властивостей частинок з метою відвернення цієї шкоди при збереженні їх 

корисних властивостей. Це допоможе нам точно знати - які наноматеріали і є 

безпечні. А для небезпечних ми зможемо встановити умови і норми 

застосування так, щоб не завдати шкоди собі та природі навколо нас. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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МІННА БЕЗПЕКА  

Ракул О. В., студент (гр. РС-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Війна - найбільше зло людства. На полі бою гинуть солдати, 

величезне лихо вона приносить й народу, особливо страждає мирне населення, 

яке опинилося в зоні військових дій. Для досягнення своїх цілей воюючі країни 

застосовують найвитонченіші способи ведення війни, новітні засоби ураження, 

що дозволяють в лічені секунди завдати непоправної шкоди містам і селам, 

знищити і скалічити сотні і тисячі ні в чому не винних людей. Одним з 

найпідступніших видів зброї є міни. Вони завдають мирному населенню 

незліченні страждання ще довгий час після того, як закінчуються бойові дії. 

Точної кількості мін, що залишилися після війн і збройних конфліктів на 

території понад 70 країн, невідомо, але навіть за приблизними даними 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Департаменту ООН з розмінування 

в даний час воно виражається цифрою в 100 млн. Мільйони з них ще не 

знешкоджені і як і раніше чекають свої жертви в різних куточках планети. Ось 

такі страшні цифри: щорічно міни забирають більше 25тис. життів невинних 

людей. Щотижня в результаті підриву на мінах на земній кулі гинуть або 

стають інвалідами близько 500 осіб. Іншими словами, кожні 20 хвилин міни 

когось вбивають або калічать [1]. Через війну на Сході України ця проблема, 

нажаль, є досить актуальною. 

Предметом дослідження є загроза населенню від мін у мирний час та в 

період військових конфліктів.  

Мета дослідження. Пошук шляхів зменшення загроз від мін. 

Аналіз публікацій. Міна  — у військовій справі — вид боєприпасів, що 

застосовуються для влаштування наземних або морських загороджень, а також 

для стрільби з мінометів і гладкоствольних безвідкатних гармат. 

Спочатку мінами називався підкоп, що вироблявся оточуючими під 

фортечну стіну під час облоги. З появою пороху під терміном «міна» став 

розумітися заряд вибухової речовини, закладений на певній глибині, для 

руйнування фортифікаційних споруд противника. Наприкінці 18 ст. для 

боротьби проти бойових кораблів стали створюватися міни плаваючі або такі, 

що утримувалися на якорях. З 2-ї половини 19 ст. почали застосовуватися 

морські «саморушні» міни. На цей час припадає і бойове використання 

польових, так званих самовибухових фугасів – прототипів 

сучасних протипіхотних мін [2]. 

Нерозірвані  міни і вибухові предмети забирають все більше життів в 

результаті конфлікту на Сході України. Починаючи з березня 2014 року 

принаймні 109 дітей отримали важкі поранення і 42 вбиті в результаті зіткнення 

з мінами та вибуховими предметами, які залишилися після бойових дій в 

Донецькій і Луганській областях. Станом на кінець березня 2015 року, 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України вилучила 33717 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0
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вибухонебезпечних предметів в Донецькій і Луганській областях. Тільки за 

одну добу Служба вилучає в середньому від 21 до 36 боєприпасів [3]. 

 Класифікація інженерних мін. Це - одні з найпідступніших боєприпасів. 

Вони використовуються для влаштування мінно-вибухових загороджень. Їх 

масове застосування набуло характеру «мінної війни», в результаті чого мінна 

небезпека стала підстерігати не тільки солдат на полі бою, а й мирних жителів, 

які проживають на цій місцевості. Інженерна міна (надалі, міна) являє собою 

заряд ВР, укладений в корпус, конструктивно об'єднаний з вибуховим 

пристроєм - детонатором. Вибух міни вражає людей і техніку, призводить до 

руйнування дороги чи споруди. 

За призначенням міни можуть бути наступних типів:  

 протипіхотні;  

 протитанкові;  

 протитранспортні;  

 об'єктні;  

 міни - пастки;  

 сигнальні міни [4]. 

Особливу небезпеку становлять протипіхотні міни, встановлені в траві на 

т.зв. «розтяжках» - дроті, довжиною 5 - 30 м, який прикріплено до чеки 

підривника міни. Не менш небезпечні саморобні вибухові пристрої, які 

називаються фугасами. Для  зарядів застосовуються снаряди, бомби, міни. Такі 

фугаси можуть бути підірвані по дротах, радіо, за рахунок замикання контактів, 

натягу дроту і іншими способами. 

 Міни-пастки. Це дуже небезпечні міни. Їх назва говорить сама за себе. 

Вони спрацьовують при впливі людини на безпечний предмет, який привернув 

його увагу. Міни-пастки можуть мати детонатор розвантажувального дії, що 

спрацьовує від зняття заздалегідь укладеного на міну предмета. Іноді при 

влаштуванні мін-пасток застосовують вібраційні замикачі, які спрацьовують 

при наближенні людини або машини, в деяких міни-пастки рухливий металева 

кулька замикає контакти електропідривної ланцюга при спробі нахилити міну. 

 

Таблиця1 

Найважливіші характеристики мін [4] 

Міна 

 

Підривник Дальність 

розльоту 

Підсилення 

спрацьовування 

підривника 

Розміри, 

маса(кг) 

1 2 3 4 5 
а) Осколкові міни  

Кругового ураження 

ПОМЗ 
натяжної дії 

 
до 25 м 6 – 12 кг 0,75 

ОЗМ 
натяжної дії 

 
до 50 м 6 – 12 кг 

5,0 
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1 2 3 4 5 
Напрямленого ураження 

МОН 

Натяжної дії 

або керований 

по дротах 

 50 – 200 м 

6 – 12, від джерела 

струму 2,0; 12,0 

б) Фугасні міни 

ПФМ 

натяжної дії 

 – 5 – 25 0,08 

ПМД-6 

натяжної дії 

 – 6 – 28 ~ 0,5 

ПМН 

натяжної дії 

 – 8 – 25 0,4 

         

Демаскуючі ознаки вибухонебезпечних предметів 

Люди, що беруть участь в боях, або проживають в населених пунктах, 

що опинилися в районі бойових дій. Кожен з них, при необхідності, може 

згадати картину бою: де розташовувалися озброєні люди, траншеї і окопи, 

стояли гармати й міномети, залишилася підбита техніка. Знаючи ці та інші 

подробиці, можна припустити, - де можуть виявитися вибухонебезпечні 

предмети. Цілком ймовірно, що вони можуть виявитися поблизу занедбаних 

військових блокпостів, контрольно-пропускних пунктів, навколо спорожнілих 

сіл, колодязів, інших вододжерел, входів до печер, на лісових стежинах. 

Повсякденна діяльність людей, що проживають в районах мінної небезпеки, 

пов'язана зі смертельною загрозою. 

Досвід самозбереження і знання правил поведінки підказує їм, що при 

дотриманні певних правил, ця загроза може бути зведена «нанівець». 

Ось ці правила: 

 бути постійно насторожі, щоб не пропустити знаки, що попереджають 

про мінної небезпеки і ознаки, які можуть вказувати на те, що дана ділянка 

замінований; 

 якщо ви випадково виявили міну або не розірвався боєприпас, 

запам'ятайте це місце і повідомте про нього військовим, міліції, компетентним 

органам, головам сільських і міських адміністрацій, вчителям; 

 не послабляти увагу при тривалій відсутності мін, до всіх підозрілим 

місцях ставитеся також серйозно, як якщо б там вони дійсно є; 

 ні в якому разі не заходьте самі, і не допускайте інших в місця, про які 

достеменно відомо, що вони - заміновані. 

Якщо ви виявили або знайшли міну, то: 

 не кидайте міну і не кидайте в неї каміння та інші предмети; 

 не намагайтеся зрушити міну з місця; 

 не намагайтеся видалити з вибухонебезпечного предмета детонатор; 

 не намагайтеся підпалити не вибухнув боєприпас; 

 Не збирайте міни і боєприпаси в якості металобрухту. 
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 І, найголовніше, не підходьте до вибухонебезпечного предмету, і не 

торкайтеся до нього [5, 6]. 

 

Висновки. На Сході України відбуваються військові дії в яких 

застосовуються різного роду зброя, в тому числі і міни. Загострення конфлікту 

призводить до збільшення загрози життя мирних громадян та військових ЗС 

України, тому так важливо пам‘ятати та дотримуватись вище викладених 

правил, оскільки це допомагає рятувати сотні ,а може, й тисячі життів. Слід 

також пам‘ятати, що навіть при завершенні конфлікту територія де відбувалися 

військові дії залишається небезпечною для проживання, тому що вона містить 

тисячі готових до використання і чекаючи на своїх жертв мін. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

ПРАЦІВНИКІВ СКЛОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Самонова А.О., студ. (гр. ХМ-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Скловаріння являє собою, порівняно, молоду галузь промисловості, яка 

складається з п‘яти етапів. 

 Варіння скломаси – найголовніший та найскладніший процес не тільки в 

технічному виконанні, але й в забезпеченні належних умов праці. 

 Варка скла виконується різними методами, але всі вони потребують 

суворих заходів щодо охорони праці тому, що всі основні процеси на даному 

виробництві виконуються при дуже високих, а тому і небезпечних 

температурах.  

Температура варіння скла досягає 1500 °С, тому на виробництві потрібно 

забезпечити комфортні мікрокліматичні умови, а це є не легким завданням.  

Параметри мікроклімату напряму впливають на самопочуття та 

працездатність робітників підприємства.  

При підвищеній температурі та вологості в скловарному цеху  такі 

показники, як працездатність та самопочуття різко погіршуються, тому для 

робітників слід встановити максимальні температури роботи в цеху в 

залежності від тривалості дії їх на організм. Одним з наслідків високих 

температур є  перегрів організму.  

Симптомами перегріву організму є запаморочення, нудота, втрата 

свідомості. Так для запобігання перегріву організму, працівників потрібно 

забезпечувати спеціальною уніформою з натуральних тканин, прогумованим 

фартухом, нарукавниками, бавовняними рукавицями, захисними окулярами. 

Також потрібно встановити час перебування працівників в гарячих цехах та 

відповідно до цього часу встановити кількість перерв. В Європі цю проблему 

вирішуюсь порівняно більшою автоматизацією обладнання у 

високотемпературних цехах. Прикладом такої автоматизації є пульти 

дистанційного керування, які передають сигнал  з апарата в гарячому цеху до 

кабіни оператора в більш прохолодному цеху [1]. 

Ще однією з основних проблем є провітрюваність приміщень. Особливо 

це стосується приміщень, які відведенні для розрізу готового скла та дроблення 

склобою, так як вони є дуже запиленими. 

Вивчення санітарно-гігієнічних особливостей праці на скловарному 

виробництві виявило, що найнесприятливішим фактором виробничого 

середовища є пил кремнію який  має високофіброгенну дію [3]. До того ж його 

ГДК в приміщенні цеху перевищується в кілька разів. Також згубно діють і 

супутні фактори, а саме: несприятливий мікроклімат, шум, фізичне 

навантаження. Ці та інші фактори посилюють патогенний вплив пилу на 

кардіореспіраторну систему [2]. 
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 Постійне вдихання пилу в великих кількостях може призвести до такої 

хвороби як силікоз. Ця хвороба відноситься до професійних захворювань, вона 

є невиліковною та незворотною та найчастіше призводить до раку легень. 

Симптомами силікозу є задишка, сильний кашель та на біль в грудній клітині. 

Щоб зменшити ризик виникнення цієї та інших хвороб,  потрібно встановити 

додаткові витяжки, забезпечити працівників захисними масками та ввести 

планове медичне обстеження орієнтуючись на професійні хвороби. В Європі на 

професійні хвороби дихальної системи хворіють мало працівників тому, що в 

цехах розрізу та дроблення скла встановлюються потужні витяжки, які 

забезпечують очищення повітря під пилу, тому беручи до уваги вище сказане, 

необхідно застосовувати сучасні методи боротьби з виробничим пилом: 

 забезпечити працівників високоякісними засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ); 

 посилити контроль за застосуванням ЗІЗ; 

 контролювати виконання правил техніки безпеки та проводити 

боротьбу з курінням як в побуті, так і на робочих місцях; 

 забезпечити проведення спірографії за для виявлення порушень 

функцій дихання; 

 проводити періодичні медогляди працівників для виявлення 

професійних хвороб дихання. 

Наступним несприятливим для здоров‘я працівників фактором є 

виробничий шум. Виробничий шум – сторонні звуки в цехах та на робочих 

місцях або на території підприємства, що виникають під час робочого процесу. 

Наслідки виробничого шуму можуть бути різними, наприклад: порушення 

слуху, нервовість, необережність, перевтома, виразка шлунку, гіпертонія, 

туберкульоз. Виробничий шум змушує людей кричати, щоб спілкуватися з 

іншими працівниками, а це негативно впливає ще й на психічний стан людини 

та призводить до передчасного старіння слуху.  

Щоб не виникало таких наслідків працівникам при вході на підприємство 

потрібно видавати беруші та встановлювати пульти дистанційного керування в 

цехах з високими показниками виробничого шуму. Європейці вирішують цю 

проблему облицюванням приміщень з високими показниками шуму 

звукоізоляційними матеріалами, найкращим з яких є піноскло.  

При виробництві термопластичних емалей в повітрі міститься свинець та 

кадмій, тому їх контроль в повітрі робочої зони є дуже важливим. Якщо не 

слідкувати за кількістю свинцю і кадмію в повітрі робочої зони то  працівники 

можуть отруїтися тяжкими металами. Симптомами отруєння важкими 

металами є нудота, біль у шлунку, діарея [4]. 

Для покращення умов праці працівників скловарного виробництва 

потрібно вжити багато заходів, а саме: 

 обладнати місця біля склоформуючих машин пристроєм подачі 

охолодженого повітря; 

 використовувати більш механізоване обладнання; 
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 для зниження дії виробничого шуму в цехах з високими його 

показниками встановити пульти дистанційного керування; 

 автоматизувати виготовлення та подачу барвників; 

 систематично контролювати склад повітря; 

 з метою зниження ризику виникнення професійних хвороб, ввести 

додатковий профілактичний огляд у лікаря. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Сидорова Д.О., студентка (СЕ-31, ВПІ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Демчук Г.В., к.т.н., доцент (кафедра ОПЦБ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Немає нічого ціннішого за здоров'я людини та життя у чистому довкіллі. 

Свою професійну діяльність людина здійснює на робочому місці – частині 

виробничого простору, оснащеній технологічним обладнанням, інвентарем, 

інструментом, робочими меблями, необхідними для виконання певного виду 

робіт. Розроблення і широке впровадження комплексу правових, інженерно-

технічних, санітарно-гігієнічних і естетичних заходів, які сприяють 

безперервному зниженню виробничого травматизму і захворюваності, 

одночасно мають і велике економічне значення, оскільки від умов, в яких 

працює людина, значною мірою залежить від її ставлення до праці, 

працездатність, тривалість активної діяльності тощо. При високому ступені 

стомленості людина не тільки працює менш продуктивно, але може чинити 

невірні, хибні дії, наслідки яких можуть бути непередбаченими. Покращення 

умов праці дає високий економічний ефект. І саме тут виникає необхідність 

здійснення активного процесу впровадження заходів з охорони праці. Однак 

такі заходи можуть різною мірою впливати на досягнення цілей: невеликі суми 

вкладень можуть позитивно вплинути на охорону праці, а інколи величезні 

капіталовкладення дають незначний результат. 

Економічна ефективність розраховується для вирішення наступних 

завдань: 

 економічного обґрунтування планових заходів, необхідних для вибору 

оптимальних варіантів технологічних, ергономічних та організаційних рішень; 

 визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і 

охорони праці; 

 оцінки результатів управління виробництвом на різних рівнях;  

 розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих 

місцях у відповідність до нормативних вимог; 

 визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання 

працівників підприємств, науково-дослідних, конструкторських і проектних 

організацій за розробку і запровадження працеохоронних заходів.  

Оцінка ефективності планованих і здійснюваних заходів щодо охорони 

праці передбачає поєднання соціальних, соціально-економічних, інженерних 

(технічних) і економічних показників, що характеризують виробниче 

середовище до і після здійснення заходів. Так, на думку О. Следь та Є. 

Землякової, головним правилом оцінки стану охорони праці на підприємстві є 

те, що всі види ефективності (економічна, технічна, соціальна тощо) повинні 

визначатися на всіх стадіях розробки й здійснення заходів щодо охорони праці: 

на стадії планування заходів та після їхньої реалізації [2]. 
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Показники соціальної і соціально-економічної ефективності 

розраховуються як відношення величин соціальних або соціально-економічних 

результатів до витрат, необхідних для їх здійснення. 

Система показників потрібна для того, щоб: 

 планувати і прогнозувати стан охорони праці на перспективу у вигляді 

цільових завдань; 

 об‘єктивно оцінювати фактичний стан охорони праці й ефективність 

функціонування системи управління, а також ступінь вирішення цільових 

завдань (досягнення мети); 

 порівнювати в оцінюваному періоді діяльність підприємств у галузі 

охорони праці, які мають різний характер виробництва; 

 використовувати показники як вихідну інформацію для економічного 

регулювання; 

 вибирати пріоритетні напрями діяльності (оптимальні варіанти), які 

забезпечували б ефективне функціонування системи за обмежених ресурсів.  

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності 

використовуються для визначення фактичного рівня питомих витрат, 

необхідних для зменшення кількості працюючих у незадовільних умовах, 

зниження рівня травматизму, захворюваності, плинності кадрів на різних 

підприємствах та в економіці в цілому [1]. Для оцінки соціальної ефективності 

заходів з удосконалення умов та охорони праці використовуються такі 

показники: 

 скорочення кількості робочих місць, що не відповідають вимогам 

нормативних актів щодо безпеки праці; 

 скорочення чисельності працівників, які працюють в умовах, що не 

відповідають чинним санітарним нормам; 

 збільшення кількості машин, механізмів та виробничих приміщень, 

приведених до вимог норм охорони праці; 

 зменшення коефіцієнта частки травматизму; 

 зменшення коефіцієнту частоти професійних захворювань через 

несприятливі умови праці; 

 зменшення коефіцієнта тяжкості захворювань; 

 зменшення кількості випадків виходу на пенсію за інвалідністю 

внаслідок травматизму чи професійного захворювання; – скорочення плинності 

кадрів через несприятливі умови праці. 

Розрахунок ефективності виконується або за обов‘язковими витратами на 

охорону праці, передбаченим законодавством України, або за показниками, що 

базуються на визначенні економії внаслідок поліпшення соціально-

економічних результатів після запровадження того чи іншого працеохоронного 

заходу. 

Розрахунок показника ефективності витрат підприємства на заходи щодо 

охорони праці визначається як відношення розміру річної економії від 
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поліпшення умов і безпеки праці до суми вкладень підприємства в охорону 

праці за формулою [3]: 

Еn=  , 

 

де: Ер – річна економія від поліпшення умов і охорони праці на підприємстві 

(прибуток чи зменшення збитків);   – загальні витрати підприємства на 

охорону праці. 

Г. Сомар пропонує застосовувати дві методики розрахунку економії від 

поліпшення умов і охорони праці при визначенні ефективності витрат 

підприємства на охорону праці [4] :  

 за економічними показниками, представленими у звітності підприємства 

(форма № 1-ПВ (умови праці), № 1-УБ (відомча), № 7-тнв та інші); 

 за показниками, що ґрунтуються на зіставленні зміни основних 

соціально- економічних результатів за певний період (зменшення рівня 

травматизму і захворюваності, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих 

умовах праці, зменшення плинності кадрів). 

Витрати на реалізацію заходів покращення охорони праці поділяються на 

капітальні вкладення і експлуатаційні витрати.  

До капітальних вкладень належать одноразові витрати, котрі 

використовуються для створення основних фондів для підвищення охорони 

праці. 

До експлуатаційних витрат належать: 

 поточні витрати на утримання і обслуговування основних фондів; 

 додаткові поточні витрати на утримання і обслуговування основного 

технологічного обладнання при його вдосконаленні з метою покращення умов 

праці і попередження травматизму; 

 витрати та проведення заходів з охорони праці за рахунок дільниць і 

загальнозаводських витрат. 

Загальні витрати підприємства на охорону праці як до запровадження 

комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, так і після цього 

розраховуються за формулою: 

 

 =В1+В2+В3 , 

 

де: В1 – витрати на заходи з охорони праці за рахунок джерел фінансування, 

регламентованих нормативними актами держави; В2 – витрати на заходи з 

охорони праці за колективними договорами; В3–витрати на заходи з охорони 

праці з фонду охорони праці підприємства. 

Отже, покращення умов праці, підтримання на належному рівні шкідливих 

та небезпечних чинників виробничого середовища, зниження показників 

виробничого травматизму та професійної захворюваності супроводжується не 

тільки соціальним, а й економічним ефектом. Економічна ефективність 

здійснюваних заходів залежить від співвідношення покращення умов праці 



249 
 

(оцінених у грошовому виразі) та суми витрат підприємства на охорону праці. 

Як результат, зростає період професійної активності працюючих, зростає 

продуктивність праці, скорочуються видатки, пов'язані з виробничим 

травматизмом та професійною захворюваністю, скорочуються видатки на 

пільги та компенсації. 
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НЕБЕЗПЕКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ  ВИКОРИСТАННІ 

 ВОЛОГИХ СЕРВЕТОК 

Скоробогатько О. С., студентка (гр. БТ-41, ФБТ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Станом на сьогодні, вологі серветки є надзвичайно популярним 

санітарно-гігієнічним засобом, що призначений для очищення, дезінфекції 

шкіри, а також її зволоження в окремих випадках. 

ХХІ століття характеризується пришвидшенням ритму життя, особливо 

це спостерігається у великих містах. Такі зміни вимагають пристосування 

людей шляхом удосконалення засобів щоденного використання, а точніше – 

спрощення способів їх застосування. 

Розробки вологих серветок почалися ще в 70-х роках минулого століття і 

тоді були призначені для догляду за дитячою шкірою. Сьогодні ж пропозиція 

вологих серветок надзвичайно різноманітна і варіюється в основному в 

залежності від мети застосування, якісних, а відповідно й цінових показників. 

Предметом дослідження є характеристика складових вологих серветок; 

висвітлення переваг та недоліків їх основних компонентів.  

Аналіз публікацій. Вологі серветки набули широкого використання у 

різних сферах нашого  життя: медицині (для дезінфекції місця для ін‘єкцій, ран, 

медичних інструментів, зупинки кровотечі, при опіках і навіть розроблені 

протизапальні серветки від нежитю), побуті (для догляду за меблями та 

технікою), особистій гігієні (особливо висока якість вимагається для очищення 

дитячої шкіри) та косметології (зняття макіяжу з очей та шкіри обличчя). 

Основними складовими вологих серветок являються тканина (шматочок 

волокнистого матеріалу певної довжини та просочувальна рідина. 

З розвитком науки і техніки сьогодні споживачам пропонуються вологі 

серветки з наступних нетканинних (синтетичних) матеріалів: термобонд, 

спанбонд, кеміклбонд, спанлейс, айрлейд. Ці матеріали різняться за якістю, 

взаємодією зі шкірою та, відповідно, ціною.  

Перші два види матеріалу використовуються для виробництва дешевих, 

шорстких та неприємних на дотик вологих серветок, що погано вбирають воду 

(тому часто для змочування використовують органічні розчинники, що 

негативно впливають та стан шкіри і здоров‘я в цілому). Спанлейс та айрлейд 

відрізняються м‘якістю і досить високо міцністю. Для виготовлення спанлейсу 

використовують сучасні технології обробки натуральної целюлози, при чому 

отриманий продукт здатен замінювати марлю і вату в медицині, перевершуючи 

їх за поглинальною здатністю [1].  

Однією з найважливіших характеристик серветок є рН, який для здорової 

шкіри складає 5,5. Чим ближче рівень рН вологих серветок до даного значення, 

тим краще. Але слід пам‘ятати, що для інтимної гігієни, рівень рН більш 

кислий і оптимально складає 3,8-4,2, а використання засобів для гігієни рук з 
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підвищеним рН здатне викликати порушення мікрофлори та неприємні 

захворювання [2]. 

Основні результати дослідження. Провівши власне невелике 

дослідження ринку вологих серветок України, можна стверджувати, що навіть 

компоненти, дозволені державними стандартами для використання при 

виробництві вологих серветок, здатні викликати алергічні реакції. Такі 

компоненти, як анісова, лимонна та янтарні кислоти (виявлені в дитячих 

серветках компаній «Merries» та «Johnson's Baby») можуть сприяти розвитку 

судинних реакцій на капілярному рівні – еритеми, як відповіді на вміст 

органічних кислот. 

Відчуття мила на руках після використання вологих серветок свідчить 

про наявність аніонних ПАР (поверхнево-активних речовин), які агресивно 

очищують шкіру, пересушуючи її  та викликаючи подразнення. 

Постійне використання антибактеріальних серветок викликає руйнування 

захисного природного бар‘єру шкіри, загибель не лише патогенної, але й 

корисної мікрофлори. Такі порушення призводять до дисбалансу і навіть до 

розвитку захворювань (напр., кандидоз). 

Небезпечною може бути і віддушка, що часто зазначається як parfum, і її 

компоненти лишаються невідомими. 

Навіть в складі стандартизованих та перевірених вологих серветок (ліній 

«Pampersfreshclean», «Добрий дотик», «Smile» та ін.) наявні консерванти, 

парабени, ПАР. Серед досліджених мною найчастіше зустрічалися Sodium 

Benzoat (консервант, викликає окиснювальний стрес, має мутагенну активність 

по відношенню до мітохондріальної ДНК), Disodium EDTA (сильний 

канцероген), Ethylparaben (синтетичний консервант, як представник ряду 

парабенів має накопичувальну дію, гормональні та мутагенні властивості), 

метилхлороізотіазолінон та метилізотіазолінон (є консервантами, замінниками 

парабенів, при сумісному використанні високореактивні; заборонені 

Європейською спільнотою контактного дерматиту у косметичних засобах, що 

не передбачають змивання), 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (не є канцерогеном, 

але при взаємодії з деякими амінами, може утворювати шкідливі нітрозаміни, а 

при розкладанні – славнозвісний формальдегід) та інші [3, 4]. 

Досліджуючи безпеку використання вологих серветок не можна не 

згадати про антибактеріальні речовини, що мають четвертинну амонієву 

структуру (quaternary ammonium compounds). Серед найбільш широко 

використовуваних – Аlkyl dimethyl benzyl ammonium chloride та benzalkonium 

chloride. Наведені сполуки, завдяки наявності в їх молекулах довгих алкільних 

ланцюгів, мають властивості сильних пестицидів, є токсичними для бактерій, 

грибів та деяких вірусних форм. Разом з пригніченням паразитичних форм 

мікроорганізмів четвертинні амонієві сполуки здатні негативно впливати і на 

людське здоров‘я, наприклад провокувати розвиток подразнення поверхні 

шкіри та слизових оболонок дихальних шляхів, серйозних каустичних опіків 

шкіри. 
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Американська Медична Спільнота (American Medical Association) лобіює 

заборону використання високо токсичних похідних амонію у засобах щоденної 

гігієни, серед яких і вологі серветки, у зв‘язку з тим, що окрім прямого 

негативного впливу на здоров‘я, вони здатні сприяти розвитку бактерій, стійких 

до дії антибіотиків. За допомогою передачі генетичної інформації (плазмідними 

ДНК – факторами резистентності), бактерії здатні пристосовуватися до 

факторів зовнішнього середовища, а в даному випадку – мутувати в форми, для 

яких антибіотики не становлять загрози. У результаті таких пристосувань 

стандартні процедури лікування захворювань, викликаних мутагенними 

мікроорганізмами, є безсильними, а в ряді випадків стимулюють розвиток 

патологічних станів [5]. 

До недоліків вологих серветок слід віднести й те, що їх використання за 

високої ефективності компонентів здатне знищувати життєво важливу захисну 

мікрофлору шкіри. При використанні нетканинних очищувальних засобів з 

просочувальною сумішшю, що не містить спирту та антибактеріальних 

компонентів, а мають у своєму складі ефірні олії, рослинні екстракти, 

заспокійливі креми, спостерігається тенденція до швидкого розвитку 

патогенних колоній. Це спричиняється появою на шкірі шару біологічно цінних 

речовин, що використовуються патогенами як субстрат для живлення та 

персистування. 

Екологічний стан нашої планети погіршується з кожним роком. 

Використання вологих серветок збільшує забруднення довкілля. Технічно 

серветки вважаються одноразовими, але їх розклад вимагає або надзвичайно 

довгого періоду часу, або значних затрат енергії. Це пов‘язано з тим, що 

досліджувані очисні засоби містять у своєму складі штучні пластмасові 

волокна, які не підлягають біологічному розкладанню. При потраплянні до 

океанів, вологі серветки разом з іншими сміттям, що не розкладається, 

викликають загибель великої кількості організмів. Сумнозвісним є зменшення 

популяцій морських черепах, що, плутаючи серветки з медузами, з‘їдають їх, а 

через деякий час гинуть від отруєнь. 

Висновки. Термобонд, спанбонд, кеміклбонд – матеріали, що придатні для 

використання лише в побутових цілях, а спанлейс та айрлейд, завдяки своїм 

хорошим показника м‘якості та поглинання, – для медичних, косметологічних. 

Склад вологих серветок є досить специфічним, тому даний 

дезінфікуючий засіб слід підбирати, зважаючи на мету використання, стан 

шкіри, можливу алергію на певні компоненти та частоту застосування. 

Рецептура емульсії, що використовується для зволоження серветок, є 

секретною, тому всі компоненти не вказуються на упаковці. 

Використання вологих серветок, що містять реактивні високо токсичні 

речовини, є надзвичайно небезпечним. При очищенні побутових предметів, а 

також при обробці шкіри з метою підтримки особистої гігієни, у ряді випадків 

зафіксований мутаційний процес мікроорганізмів. Зміни у генетичному коді 

патогенних бактерій, що призводять до підвищення їхньої резистентності, 
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вимагають розробки нових, більш агресивних методів лікування, що в свою 

чергу може негативно відображатися на здоров‘ї пацієнтів. 

Вологі серветки є також одними з основних продуктів, що призводять до 

забруднення навколишнього довкілля, і, як наслідок, зменшення кількості і без 

того нечисленних видів тварин. 

Отже, споживачі, що мають підвищену чутливість шкіри, або ж ті, які 

потребують тривалого і частого очищення шкіри, мають уважно ставитися до 

складу, запаху та фізико-хімічних характеристик вологих серветок, адже 

необережне їх використання може негативно впливати на стан шкіри та 

самопочуття. 
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СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ СИСТЕМ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА 

СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Солдатенкова А., студ. (гр. КВ-43, ФПМ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»);Луц 

Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»);Брагіна Л.Є., асистент 

(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Сікорського») 

 

Ще донедавна термін «віртуальна реальність» був чимось захмарним, 

незрозумілим, але зараз такі технології все більше впроваджуються у 

виробництво. Але які наслідки на психіку та фізичне становище людини 

можуть бути після використання даної технології, ми спробуємо розібратися в 

цьому.Віртуальна реальність (з англійської Virtual reality або VR штучна 

реальність) - уявний світ, який створюються завдяки технічним засобам. Цей 

світ людина сприймає через його зорові, слухові, тактильні і інші відчуття. 

Уявна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Щоб почуття дійсності 

були правдоподібними, комп'ютерний синтез властивостей і реакцій штучної 

реальності проводиться в реальному часі. Майбутні дослідження в галузі 

віртуальної дійсності спрямовані на збільшення враження від реальності того, 

що спостерігає людина.  

Віртуальна реальність це потужна технологія з потенціалом 

далекосяжними на соціальне і психологічне життя людини. Дисциплінарна 

психологія та інші соціальні науки повинні зайняти активну позицію стосовно 

віртуальної реальності, а також проводити дослідження, щоб визначити 

контури цього потенційного впливу, з надією на зміни його напряму [3].  

Системи віртуальної реальності - це системи, що формують штучну 

дійсність у свідомості особистості. Зараз вони неодмінно містять у собі потужні 

комп'ютери, а інколи і інші сенсорні та кібернетичні пристрої (шоломи дисплеї, 

технології створення стереозображень, професійно облаштовані кабіни, камера 

та інші).  

Системи віртуального світу останнім часом все більше застосовуються у 

нижче перелічених напрямах діяльності людини:  

• організовування нових активних форм розваг, а також ігрової 

діяльності, в які інколи можуть бути залучені значна кількість гравців;  

• для  тестування, також навчання і тренування технічного персоналу, 

надалі який буде працювати в незвичайних ситуаціях, складних обставинах, 

штучному або небезпечному середовищі (пілоти літаків, космонавти інше.); 

• дослідження глибинних механізмів психічної діяльності людини; 

• створення «уявних об'єктів» і «уявних процесів» і їх аналіз з метою 

пізнання закономірностей реального світу. 

Припускають, що термін «віртуальна реальність» був висунутий у 1984 

році американським вченим Джарон Леньєра, який заснував науково-

дослідницьку корпорацію VPL Research Corporation в Каліфорнії, яка почала 

розробляти системи штучної реальності [4]. 
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Головний спосіб створення технологій уявної дійсності є застосування 

інтерактивної комп'ютерної графіки, у реальному масштабі часу. Після цього 

реалізовуються трьох вимірні зорові сцени, котрі у поєднанні з спеціальними 

технічними прийомами відображення інформації створюють у людини почуття 

«занурення» в уявний простір і можливість суб'єкту користуватися об'єктами, 

що спостерігаються в уявному просторі. Такі ефекти утворюються шляхом 

комплексного впливу на психічне здоров'я людини через органи чуття та 

вестибулярний апарат людини. Для прикладу, людина, що користуються 

приладами віртуальної реальності повертаючи голову з надітим на неї 

шоломом, в результаті може міняти і точку огляду просторових сцен і уявних 

об'єктів, а ходячи по кімнаті, людина ніби пересувається всередині 

віртуального простору. 

Як впливає на нас віртуальна реальність? Припустимо, що віртуальна 

реальність має доброякісний вплив на наше життя і, ймовірно, не викликає 

ніяких проблем. Але це форма технології, яка розривається весь час, і в 

результаті, можуть виникнути проблеми, які раніше не були розглянуті. Але це 

не так, дослідження останніх років описують, що наслідки користування 

штучної реальності можуть бути дуже серйозними. Наведемо приклад. При 

захопленні комп'ютерних ігор та інші види «неглибокої» віртуальної реальності 

у людей виникає велика потреба у їх постійному використанні, тобто 

«комп'ютерна залежність». При цьому люди все більше віддаляться від 

реального світу, думаючи, що віртуальний світ є кращим, бо там немає проблем 

і небезпеки, а також тут людина немає обов'язків і турбот реального світу. Це 

певним чином деформує їх психіку. Найбільш чутливими, за дослідженнями 

психологів, є діти, підлітки та люди похилого віку [1]. 

Є фізичні проблеми, які виникають через погану ергономіку, а потім 

наступають психологічні проблеми. Існують моральні і етичні проблеми у 

людини через віртуальну реальність. Найсильніше і навіть небезпечні для 

психічного здоров'я людини впливають «глибокі» системи уявної дійсності по 

типу систем тренажерів. 

Досліди науковців стверджують, що чільне місце має вік досліджуваних і 

тривалість їх перебування в умовах штучної реальності. Так, при використанні 

тренажерної систем протягом часу, що більший п‘ятнадцяти хвилин у 

більшості учасників виникають симптоми, притаманні сильному алкогольному 

сп'янінню. У учасників досліду спостерігалися розлади рухової і фізіологічних 

функцій, так такі симптоми як запаморочення, головний біль, нудота, втрата 

координації, інші. 

Однією з основних проблем, пов'язаних з віртуальною реальністю є 

хвороба захитування. Точно невідомо скільки людей страждають від нудоти, 

провівши період часу в віртуальному середовищі, яка через ефект зрушення в 

сприйнятті впиває баланс людини. Деякі люди страждають від цього, провівши 

всього 30 хвилин у віртуальному середовищі, в той час як інші можуть 

провести кілька годин, перш ніж вони помітили будь-які згубні наслідки. Інша 

назва цього відчуття є "Кіберхвороба‖. 
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Також кілька етичних питань щодо віртуальних середовищ, які необхідно 

вирішити. Це пов'язано з поведінкою людини і мотивації, і також є проблемою 

для ігрової індустрії. Вони включають в себе: ―Проблему «десенсибілізації»‖ та 

―Десенсибілізація віртуальної реальності‖. 

Психологами висловлювалися побоювання з приводу можливого 

взаємозв'язку між віртуальною реальністю і десенсибілізацією. Це відноситься 

до віртуальної реальності ігор, в яких є високі рівні насильства або 

тренувальних вправ для військових, в яких солдати брати участь в 

модельованих бойових сценаріїв, які включають в себе вбивство. 

Десенсибілізація означає, що людина більше не залежить від 

екстремальних актів поведінки, таких як насильство і не може проявляти 

співчуття або співчуття, як результат. У деяких ситуаціях вони активно 

шукають цей тип сценарію для адреналіну і почуття влади. Це було помічено 

геймерами, особливо у тих, хто грає снайперами, стрільцями, вбивцями від 

першої особи або роль в іграх, які включають високу ступінь занурення. 

Ще одна проблема пов'язана з цим є «кіберзалежність». Є люди, які стають 

схильними до віртуальної реальності гри і, як наслідок, починають розмивати 

межу між реальним і віртуальним життям. Вони витрачають все більше часу в 

віртуальному середовищі, що чинить негативний вплив на їх реальне світове 

життя. Лікарі попереджають, що постійне неконтрольоване користування 

технологіями уявної реальності у професійній сфері і в системі освіти може 

призвести до появи нових видів «кіберхвороб», які носять серйозний і 

небезпечний характер для здоров'я людей та особливо -  дітей і юнаків. Що ж 

стосується широкого поширення цих технологій в індустрії розваг, то тут ці 

наслідки можуть виявитися зрівняними з поширенням наркотиків [2]. 

Також є проблема ―Віртуальної злочинності‖. Важко собі уявити, але що 

станеться, якщо хтось робить злочинне діяння, але у віртуальному середовищі? 

Потенційна ситуація, в якій кілька людей занурюються в віртуальному 

середовищі, але один з цих учасників стає пораненням або травми в результаті 

дій іншої особи в цій ситуації. 

Питання полягає в тому, чи можливо для когось страждати травми або 

психічні страждання в результаті насильницьких дій, що проводяться у 

віртуальному середовищі. І якщо це станеться, є винним покараний подібним 

чином до того, хто здійснює цю дію в реальному світі? Що можна 

стверджувати, чи зможе учасник віртуальної реальності відчуває біль, 

страждання або інші емоції, пов'язану з кримінальним актом? [2]. 

Також існує і позитивний вплив віртуальної реальності на психічне 

здоров‘я людини. Багато фахівців обговорюють перспективне майбутнє 

віртуальної реальності експозиційної терапії. Незважаючи на свої ризики, 

віртуальна реальність в медичному контексті виявилася дуже ефективним 

підхід, який використовується для зміни поведінки. The Duke University Faculty 

Practice показує, у своїй статті під назвою «Virtual Reality Therapy for Phobias», 

що введення віртуальної реальності в контексті психологічних методів 

лікування може забезпечити терапевт з великим контролем. Терапевт може 
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визначити, скільки і як часто впливів необхідно для пацієнта. У той час як 

традиційна терапія експозиції обмежена практичністю, віртуальна реальність 

може виробляти нескінченне число віртуальних середовищ з невеликими 

маніпуляціями в програмному забезпеченні. Очевидно, що віртуальна терапія є 

цінним доповненням до товариства психічного здоров'я. Багато експертів, у 

тому числі Albert Rizzo, медичний директор віртуальної реальності в University 

of Southern California, знає про корисні результати віртуальної реальності може 

мати на пацієнта. В інтерв'ю з Audrey Hamilton для American Psychological 

Association, Rizzo пояснює, як застосування експозиційної терапії є «дуже 

хорошою відповіддю на лікування, де користувач протистояти страху в 

терапевтичної сесії, і це переноситься в реальне життя ». Він продовжує 

пояснювати, як наявність віртуальної реальності в медичній практиці 

проявляється в експозиційної терапії через високий попит на нові підходи. У 

загальному підсумку, як фахові оцінки та дослідження свідчать, що медичне 

застосування технологій уявної дійсності мають позитивні результати в 

психічно хворих [5]. 

Висновок. Системи віртуальної реальності є одними з найсильніших  

засобів впливу на психічне здоров'я людину. В інформаційному 

суспільстві вони, звісно, будуть мати широке використання у різних сферах 

соціальних практик. Наприклад, від наукових робіт та досліджень до прогнозу 

стану фінансового ринку країни. Але, так як і інші сильні засоби, ця технологія 

має в собі велику небезпеку для здоров'я людства, як і фізичного, так і 

психологічного. Тож їх розвиток і застосування на практиці має бути 

предметом особливо пильної уваги з боку психологів, також структур влади 

суспільства, вони повинні вживати застережливі заходи відповідно цієї ще не 

дуже невідомої психологічної небезпеки. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «АДАПТАЦІЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ» З ОГЛЯДУ НА 

ІНТЕГРАЦІЮ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Третякова Л.Д., проф., д.т.н., 

 Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), 

 Скороход Т.Є., студ., (гр. СР-61м, ВПІ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Інтеграційні процеси, що відбуваються між країнами з різними 

правовими традиціями, відрізняються за темпами, змістом та глибиною. Проте 

обов‘язковою умовою під час цього процесу є суміщення правової, економічної 

та політико-правової систем держав, що об‘єднуються. Крім цього, потрібно 

створити спільний правовий простір для регулювання міжнародних відносин 

через гармонізацію правових приписів норм міжнародного права і 

національного законодавства.  

Інтеграція України до Європейського Союзу (далі – ЄС) є складним і 

поступовим процесом. Оскільки основна цінність нації – здоров‘я та життя 

працівників, то починати інтеграційний процес потрібно з адаптації до 

стандартів ЄС вітчизняного трудового права, зокрема законодавства з охорони 

праці. Для цього «важливо без перебільшень оцінити здобутки держави та 

суспільства» та «ідентифікувати себе в часі» [1, с. 115]. Не варто необдумано 

використовувати досвід правового регулювання соціально-трудових відносин у 

країнах Європи. Самобутність вітчизняного трудового права полягає, зокрема, в 

істотній соціальній спрямованості його норм, що залишилася у спадщину від 

часів Радянського Союзу. Трансформація трудового права України під впливом 

європейської інтеграції має відбуватися з дотриманням таких принципових 

положень, як «поступовість, послідовність, продуманість, довгострокова 

стратегія, обов‘язковість перехідного періоду адаптації» [1, с. 116].  

Актуальним нині є питання сучасного стану та перспектив адаптації 

законодавства України з охорони праці відповідно до європейських стандартів. 

Питання, як адаптувати нормативні акти з охорони праці, аби гарантувати ними 

високий рівень забезпечення соціально-економічних прав працівників, – 

потребує розв‘язання. Україні варто запозичити такі принципи функціонування 

міжнародних актів з охорони праці, як-от:  

 дотримання законів та інших нормативно-правових актів з охорони 

праці; 

 посилення відповідальності за стан охорони праці та порушення 

встановлених норм і правил, що зумовлюють численні нещасні випадки, 

професійні захворювання і аварії; 

 гармонійне співіснування нормативних актів, спрямованих на 

забезпечення здорових і безпечних умов праці, та зростання обсягів 

виробництва продукції. 

Під загальним поняттям «адаптація законодавства» розуміємо 

«пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних 
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зобов‘язань держави без внесення будь-яких змін в її законодавство» [2, с. 12]. 

Це визначення підтверджується і Постановою Кабінету Міністрів України: 

«Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є 

процесом зближення та поступового приведення законодавства України у 

відповідність до законодавства Європейського Союзу» [3]. Так, на перший 

погляд, поняття «адаптація» не означає вироблення нових законодавчих норм 

чи відміну старих. Це перегляд існуючих положень, приведення їх у 

відповідність до стандартів ЄС.  

Якщо ж говорити про необхідність змін у політиці охорони праці, то 

одного лише перегляду норм буде замало. Потрібно створити нові закони, які 

відповідали б світовим стандартам та вимогам. Їх необхідно адаптувати, 

переорієнтовуючи на принци охорони та захисту прав людини і громадянина» 

[3, с. 257]. Проблема безпеки та охорони праці в Україні залишається 

актуальною. Сьогодні спостерігаються економія на належній охороні праці з 

боку роботодавців, низький рівень самозбереження з боку працівників, низька 

культура виробництва. Упродовж останніх років залишається позитивна 

динаміка абсолютних показників виробничого травматизму (як загального, так і 

зі смертельним наслідком), професійної захворюваності, аварійності, кількості 

пожеж тощо. Загалом же «рівень небезпеки на вітчизняних підприємствах 

значно вищий, ніж у більшості розвинених країн світу» [4, с. 25]. Тож під час 

інтеграційного процесу працівники українських підприємств та їхнє 

керівництво мають швидко пристосовуватися до нових вимог міжнародної 

конкуренції та закордонного досвіду охорони праці. Створюючи нову 

законодавчу базу, орієнтуватися потрібно на те, щоб вона задовольняла потреби 

роботодавців і найманих працівників. Справді, рівень безпеки трудового 

процесу залежить насамперед від стану його правового забезпечення, тобто від 

якості та повноти розробки відповідних законодавчих актів.  

Тому поняття «адаптація законодавства» передбачає, щонайперше, 

дослідження нормативної бази ЄС у сфері охорони праці. Відтак – порівняння 

національного трудового законодавства на відповідність європейським 

стандартам регулювання зазначених відносин. Лише після цих етапів можна 

формувати висновки і пропозиції щодо змін чинного законодавства. Так, за 

підсумками цього аналізу за 2004-2015 рр. зроблено висновок про те, що курс 

України на вступ до ЄС потребує «принципово нового підходу до питань 

промислової безпеки й охорони праці в країні, а також змін в ідеології власника 

щодо відповідальності за життя і здоров‘я найманих працівників» [4, с. 30]. І 

відповідні зрушення відбулися. В Україні затвердили Технічний регламент 

безпеки машин та устаткування, який розроблено з урахуванням Директиви 

Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо машин і 

устаткування. Міжнародний досвід було враховано і при створенні Порядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та 

Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві тощо.  
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Та чи не основною проблемою на шляху адаптації законодавства 

залишається потреба у розробці комплексного нормативно-правового акта, 

який встановлював би мінімальні приписи щодо безпеки та охорони здоров‘я в 

робочих зонах, як це зроблено в Директиві Ради Європейського економічного 

співтовариства «Про мінімальні вимоги щодо безпеки і охорони здоров‘я в 

робочих зонах» № 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року. До того ж і сам 

термін «робочі зони» не визначено національним законодавством. Значною 

проблемою залишається і незадовільне функціонування системи управління 

охороною праці на рівні підприємств, галузей, регіонів у зв‘язку з переходом до 

ринкової економіки, появою різних форм власності. Крім цього, серед недоліків 

національного законодавства стосовно охорони праці і те, що є велика кількість 

нормативних актів, які дублюють один одного. Більше того, застосовуються 

прийняті за радянських часів нормативні акти, які через відповідні обставини 

не відповідають сучасним вимогам охорони праці. 

Проте, щоб наблизити законодавство України з охорони праці до 

стандартів країн ЄС, потрібен певний час. Україна має запозичити новий 

концептуальний підхід у сфері охорони праці – Концепцію забезпечення 

безпечних умов праці і здоров‘я працюючих. Її положення стосуються 

створення  на рівні законодавства професійної безпеки та збереження здоров‘я 

працівників. У законодавчій базі України мають відобразитися вирішення таких 

першочергових завдань: забезпечення безпечних умов праці, запобігання 

виробничим травмам і захворюванням, гарантування безпеки продукції та 

послуг. Не менш важливо закріпити у нормативних актах умови 

скоординованої й ефективної співпраці структур, задіяних у системі охорони 

праці та інтерактивної взаємодії з роботодавцями та працівниками. Зазначити 

на офіційному рівні варто й обов‘язкові заходи з роз‘яснення та поширення 

положень, які стосуються безпечної життєдіяльності працівника в умовах 

виробничого середовища. І лише тоді українська держава зможе реалізувати 

вимоги Європейської соціальної хартії та інших міжнародних актів щодо 

дотримання права працівників на безпечні умови. І тоді відбудеться адаптація 

законодавства під впливом інтеграції. Відтак в українському законодавстві 

з‘являться положення щодо: 

 запобігання професійним ризикам; 

 пріоритету безпечної техніки та технології; 

 заохочення й стимулювання фізичного, психологічного, соціального 

здоров‘я та розвитку працівника; 

 пропаганди здорової та безпечної праці, навчання безпечним прийомам 

праці; 

 моніторингу стану та ризиків забезпечення професійної безпеки і 

здоров‘я [5, с. 115]. 

Отже, поняття «адаптація законодавства з охорони праці» визначаємо як 

планомірний процес приведення національного законодавства до норм і 

стандартів міжнародного права Це удосконалення національного 

законодавства, що передбачає не лише внесення змін і доповнень, а й 
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прийняття нових нормативно-правових актів, аби цілісно досягти певного 

ступеня його відповідності міжнародно-правовим нормам і стандартам.  

Основною особливістю адаптаційного процесу є його підготовчий етап. 

Тобто проведення порівняльно-правового дослідження відповідності 

законодавства України актам ЄС у пріоритетній сфері. І лише на його основі 

визначають підстави узагальнення відповідного міжнародного принципа та 

схему ефективного загальнодержавного механізму адаптації законодавства. 
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ТОРФ’ЯНІ ПОЖЕЖІ 

Хоменко Б. В., студент (гр. РС-41, РТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Щороку, особливо в період коли часто трапляються літні засухи, 

надходить інформація про пожежі на осушених болотах. Пожежі, що виникли в 

лісах, як правило, завжди супроводжуються пожежами та згорянням торф'яних 

родючих ґрунтів низинних боліт. Існує певна циклічність цього небезпечного 

явища. Зазвичай загроза торф'яних пожеж зростає в літні місяці. Пожежі 

викликають глибоку деградацію торф'яних ґрунтів або їх повне знищення, різко 

знижують різноманітність і чисельність біоти, погіршують екологічні умови 

існування людини, роблять неможливим його проживання на таких територіях. 

Негативний вплив згоряння торф'яних ґрунтів в результаті пожеж, як правило, 

не обмежується простором болотного ландшафту. Дим від таких пожеж 

поширюється на значні території, що різко знижує видимість, викликає значні 

труднощі в роботі транспорту і погіршує самопочуття людей. 

Предметом дослідження є причини виникнення пожеж на осушених 

торфових ґрунтах.  

Мета дослідження. Пошук шляхів зменшення виникнення пожеж на 

торф‘яниках. 

Аналіз публікацій. Торф - горюча корисна копалина; утворена скупченням 

залишків рослин, що зазнали неповного розкладання в умовах боліт. Для 

болота характерно відкладення на поверхні ґрунту неповно розкладеної 

органічної речовини, що перетворюється в подальшому в торф. Шар торфу 

болотах не менше 30 см. Містить 50-60% вуглецю. Теплота згоряння 

(максимальна) 24 МДж / кг. Використовується комплексно як паливо, добриво, 

теплоізоляційний матеріал та інші [1]. 

За різними оцінками в світі від 250 до 500 млрд. т. Торфу (в перерахунку 

на 40% вологості), він покриває близько 3% площі суші. При цьому в північній 

півкулі торфу більше ніж в південній, заторфованність росте при русі на північ 

і при цьому зростає частка верхових торфовищ. Так, в Німеччині торф займає 

4,8%, в Швеції 14%, в Фінляндії 30,6% [1].  

Пожежа в торф'яної товщі небезпечна тим, що поширюється під земною 

поверхнею, і її вкрай важко загасити, оскільки наявність кисню в складі торфу 

дозволяє йому горіти (тліти) навіть без доступу повітря. Пожежі на торфовищах 

можуть тривати багато місяців. Наприклад, взимку 2002 року торфовища горіли 

і під снігом, поки не почалося весняне водопілля. По-друге, загоряння на 

торф'яних ґрунтах відбуваються через вихід з ладу насосних станцій або 

недостатнього оперативного регулювання[2]. Також значний (20-60%) відсоток 

загорянь спостерігаються через грозову активність - зокрема, «сухих гроз» 

(удари блискавок без подальшої зливи). Пожежі від блискавок можуть бути 

важкодоступними через їх відстань до об'єктів інфраструктури. Відомо і те, що 

сьогодні в Україні на осушених торфових ґрунтах немає жодного гектара 

органічних ґрунтів, експлуатованих в умовах покривної культури землеробства. 
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Як відомо, в цьому випадку, торфові ґрунти перекривають шаром піску 

потужністю 14 - 16 см, виключаючи таким чином можливість їх поверхневого 

загоряння [3]. Разом з тим, подібна ґрунтозахисна культура землеробства на 

осушених торфових ґрунтах повсюдно прийнята в Німеччині та в багатьох 

інших країнах. Доцільність її застосування в Україні підтверджують і 

дослідження українських вчених. 

Основні результати дослідження. Своєчасно виявити торф'яну пожежу 

важко - набагато важче, ніж лісову. Пов'язано це з тим, що на ранніх етапах 

розвитку, торф'яна пожежа може бути дуже маленькою, виділяти зовсім мало 

тепла і диму, і тому абсолютно непомітною для наявних систем дистанційного 

спостереження, камер з тепловізорами або літаків-спостерігачів. Тому 

вирішальна роль в ранньому виявленні торф'яних пожеж належить до  

наземного обстеження особливо небезпечних територій. На щастя, площа 

осушених торфовищ і занедбаних торф'яних родовищ в масштабах країни або 

навіть окремих регіонів відносно невелика в порівнянні з площею лісів та 

інших природних територій, тому наземне обстеження особливо небезпечних 

ділянок організувати цілком можливо [3].  

В даний час дуже популярним стала думка, що єдиним способом 

покінчити з торф'яними пожежами є обводнення торфовищ. Спосіб цей досить 

простий. Спочатку для видобутку торфу болото осушують, і на його місці 

залишаються іригаційні канали, за якими колись відводилася вода. Якщо 

перекрити основний або магістральний канал, то природні, талі води зберуться 

знову. Через 2-3 роки місце буде знову заболочено. Якихось спеціальних 

технологій для цього не потрібно. Фахівцям-гідрологам треба всього лише 

зрозуміти, де розташований стік і в яких місцях створити додаткові дамби, щоб 

вода збиралася не тільки в місці основного стоку, а й по всій території [3].  

Ще одним актуальним питанням є гасіння палаючих торфовищ. Найбільш 

небезпечні торф'яні пожежі виникають на осушених торфовищах - болотах, які 

були осушені шляхом прокладки спеціальної мережі осушувальних каналів 

(дренажної мережі) з метою видобутку торфу, вирощування 

сільськогосподарських культур або підвищення продуктивності лісів. 

Особливістю торф'яних пожеж є те, що торф не горить відкритим вогнем - він 

тліє, виділяючи велику кількість диму. Швидкість тління сильно залежить від 

вологості торфу і від температури. Тління торфу може тривати навіть взимку, і 

навіть в дуже сильні морози, оскільки осередки безпосереднього тління 

виявляються прикритими від холоду вище розташованими шарами торфу або 

торф'яної золи. Лише ретельне перемішування тліючого торфу з великою 

кількістю води або снігу здатне зупинити процес тління [4].  

Оскільки торф тліє довго, і інтенсивність тління сильно змінюється з 

плином часу, для характеристики інтенсивності торф'яних пожеж 

використовують глибину прогорання. За середньою глибиною прогорання 

торф'яні пожежі діляться на слабкі (до 25 см), середні (25-50 см), і сильні 

(понад 50 см). Навіть при найбільш потужних і тривалих пожежах на осушених 

торфовищах за один сезон майже ніколи не прогорає шар торфу більше одного 
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метра. Лише на окремих найбільш дренованих або підвищених ділянках, 

наприклад - в буртах торфу або на відвалах магістральних каналів, глибина 

прогорання за один сезон може досягати декількох метрів. Такі ділянки, як 

правило, дають найбільший вклад в створенню диму при торф'яній пожежі [4].  

Найпростіше загасити вогнище тління торфу на самій ранній стадії, коли 

він тільки починає заглиблюватися в осушене торфовище - наприклад, кинуте 

на торфі непогашене вогнище, пожежа, що починається від непогашеного 

недопалка або сухої трави [4].  

Пожежонебезпечний період починається в різних районах нашої країни в 

різні пори року. Він пов'язаний зі сходом снігу, висиханням лісової підстилки, 

часом, що пройшов після останнього дощу, температурою і вологістю повітря. 

Протягом всього сезону лісгоспи отримують від метеостанцій щоденну 

інформацію про стан погоди і її вплив на пожежну безпеку лісів. Важливими 

заходами щодо попередження пожеж в цей небезпечний період служать повну 

заборону раз-ведення багать в лісі, обмеження господарської діяльності і навіть 

тимчасового припинення доступу в ліс населення і транспорту. 

У більшості випадків винуватцями виникнення торф'яних пожеж бувають 

люди. Тому на першому місці в попередженні таких пожеж варто проводити 

роз'яснювальні і виховні роботи з місцевим населенням. Основна її мета - 

домогтися дбайливого ставлення людей до лісу, показати їм, якої шкоди 

завдають торф'яні пожежі, попередити про відповідальність за порушення 

правил пожежної безпеки. 

Висновки. В Україні достатня велика площа торф‘яників і тому досить 

висока загроза їх загорання. Ефективним методом запобігання пожеж є 

обводнення торфовищ. Але цей метод достатня дорогий і багато торф‘яників, 

які зараз фактично находяться по за зоною обслуговування гідрологів. Тому 

основне завдання, це не допустити виникнення пожежі.  А в більшості випадків 

пожежу спричиняють люди. Роз'яснювальні і виховні роботи з місцевим 

населенням повинні домогтися відповідальної поведінки людей в 

пожежонебезпечних зонах. 

 
Науковий керівник: Гусєв А.М., к.б.н., доцент  (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ОХОРОНА ПРАЦІ У ВИРОБНИЦТВІ СКЛА 

Хоруженко О.Є., студ. (гр. ХМ-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Дудко В.А., студ. (гр. ХП-31, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)  

 

Скловиробництво – одна з найдавніших технологій в матеріальній 

культурі, але порівняно молода галузь промисловості. Основна сировина при 

отриманні найбільш вживаних видів скла – кремнезем. Варка скла в даний час 

проводиться за кількома методами, але загальними для них є досить суворі 

технологічні параметри, основними з яких є умови високої чистоти 

виробництва і керований високотемпературний режим, що потребують 

наявність відповідного обладнання та інструментарію. Продукти 

скловиробництва завжди мали і будуть знаходити застосування у всіх областях 

діяльності людини [4]. 

До числа найбільш небезпечних і шкідливих виробничих чинників, 

характерних для скляних заводів на етапі експлуатації, відносяться, перш за 

все: 

• Тепловий вплив 

• Вплив шуму 

• Небезпека впливу на органи дихання 

• Джерела фізичної небезпеки 

Тепловий вплив 

Виробництво скла та виробів з нього є високотемпературним процесом. 

Для його проведення використовують високотемпературні реактори –  

скловарні печі. Температура варіння скла знаходиться в діапазоні 1200-1800°С 

[1]. Скловарна піч не є ідеально ізольованою системою, і має значну кількість 

втрат тепла при виробництві, що є надзвичайно негативним фактором впливу 

на здоров‘я робочого персоналу. 

 До числа заходів по запобігання та усунення впливу відносяться: 

• мінімізація часу роботи в умовах високої температури навколишнього 

повітря шляхом скорочення тривалості робочої зміни в цих зонах; наявність зон 

відпочинку для персоналу; 

• для запобігання перегріву на робочому місці необхідно конструкційно 

забезпечити належну вентиляцію і подачу охолодженого повітря для видалення 

з робочого місця газів, що відходять і пилу; 

• надання і використання в разі необхідності респіраторів, що 

забезпечують подачу повітря; 

• огородження поверхонь обладнання, нагрітих до високої температури, 

поблизу від яких можуть перебувати робочі і з якими вони можуть вступити в 

безпосередній контакт, і використання в разі необхідності засобів 

індивідуального захисту, включаючи ізолюючі рукавички і взуття. 
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Вплив шуму 

При виробництві скла робочі постійно піддаються впливу шуму. Втрата 

слуху (гіпакузія) є широко поширеним професійним захворюванням в даній 

галузі промисловості, в першу чергу при виробництві тарного скла. Джерелом 

постійного шуму є дробарки і камерні млини, для помелу сировинних 

матеріалів, лінії автоматичного дозування, власне піч, склоформуючі машини, 

пакувальне обладнання тощо. В процесі формування тарного скла високий 

тиск, що використовується при охолодженні і формуванні виробів, є джерелом 

високого рівня шуму. Рівень шуму від роботи установок з пресування скла 

може досягати 100 дБА і більше, що може призвести до порушення слуху[3]. 

Рекомендації щодо запобігання та усунення впливу шуму: 

 Звукоізоляція огороджуючих конструкцій; 

 Установка звукопоглинальних конструкцій та екранів; 

 Використання засобів індивідуального захисту органів слуху 

(спеціальні навушники, вкладиші, противошумні каски, тощо). 

 

Небезпека впливу на органи дихання 

Виробництво скла використовує різноманітні сировинні матеріали. Для 

того, щоб надати їм придатних для скловаріння якостей їх подрібнюють до 

високодисперсного стану. Конструкційною особливістю скловарних печей є те, 

що в першій температурній зоні, шихта (суміш сировинних матеріалів) 

знаходиться на поверхні розплаву, і легко виноситься із повітрям і димовими 

газами із середовища печі. Небезпека професійних захворювань при 

виробництві скла може бути пов'язана з присутністю на робочому місці дрібних 

завислих токсичних речовин. Хімічний склад цих речовин, залежить від виду 

скла, що виробляється. Для переважної більшості це кварцовий пил від 

кварцового піску і польового шпату. Він провокує виникнення професійного 

види захворювання – силікозу. Виготовлення світлотехнічних стекол високої 

чистоти вимагає використання токсичних речовин, таких як оксид свинцю, 

сполук арсену, бору, олова, тощо. Для виготовлення закристалізованого і 

заглушеного скла застосовують оксиди титану, фосфати, сульфати, хлориди, 

сірчаний цинк, та особливо небезпечні сполуки фтору [1]. 

• відділення зон зберігання сировинних матеріалів і підготовки шихти від 

інших технологічних зон; 

• використання належних методів розвантажувально-завантажувальних 

робіт; 

• подача вихідної сировини до печей з використанням закритих конвеєрів/ 

труб; 

• використання систем вентиляції. 

 

Джерела фізичної небезпеки 

Небезпека пошкодження цілісності тканин розбитим склом або завислими 

в повітрі дисперсними частинками скла є звичайним фактором ризику при 
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виробництві скла, і її можливо запобігти за рахунок обов'язкового 

використання засобів індивідуального захисту. Наприклад, використання 

захисних окулярів усіма робітниками і відвідувачами. Під час проходження 

технологічних процесів є велика ймовірність ушкодитися уламками скла. Скло 

характеризується аморфним метастабільним термодинамічним станом, тобто 

схильне до накопичення додаткової енергії у вигляді механічних напружень. 

При неякісному проведенні процесу відпалу скло та вироби з нього можуть 

самозруйнуватися вибухнувши, пошкоджуючи уламками робочий персонал. 

Якщо під час проходження технологічних операцій розбивається листове, тарне 

та сортове скло, це може привести до серйозних ушкоджень, адже ці типи 

стекол є небезпечними, адже розбиваються на продовгуваті частини з гострим 

зламом. Ризик травматизму повинен бути мінімізований шляхом коректно 

підібраного температурного режиму відпалу, автоматизацією операцій з склом і 

забезпечення робітників, зайнятих на операціях зі склом, захисними 

рукавичками і довгими фартухами [2]. 

 

Висновки 

Виробництво скла – галузь важкої промисловості, що характеризується 

складними умовами праці та численними професійними захворюваннями. 

Ретельне виконання вимог охорони та гігієни праці та їх вдосконалення 

дозволяє мінімізувати виробничий травматизм, зменшити кількість випадків 

професійних захворювань та в підсумку підвищує продуктивність праці .  
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АНАЛІЗ СПЕЦОДЯГУ ЗВАРНИКІВ 

Цимбалюк А.С., студент. (гр. ХЕ-61м, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Чигиринець Е.О, студент. (гр. ХЕ-61м, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

  

Зварювальні роботи відносяться до виду робіт з підвищеними 

показниками небезпеки, оскілки праця зварника пов‘язана із впливом великої 

кількості шкідливих і небезпечних факторів. Все це зумовлює високий ризик 

профзахворюваності, який на відміну від травматизму, в Україні продовжує 

зростати. Як свідчить статистика, кожен третій зварник працює у незадовільних 

умовах, а кожен п‘ятий – через 5 років інтенсивної праці у зварювальному 

виробництві отримує певний вид профзахворювання. Також дуже часто мають 

місце ураження електричним струмом, опіки очей і незахищених ділянок тіла 

[1,2].  

В даній статті був виконаний огляд та аналіз основних індивідуальних 

засобів захисту зварників, з точки зору показника «ціна/якість». 

Необхідною умовою захисту робочого є спеціальний одяг та взуття, а 

також засоби захисту рук. Індивідуальний спецодяг повинен довго і надійно 

захищати людини від гарячих бризок металів, стружки і абразиву під час 

зварювальної роботи. Міцне, зносостійке взуття спеціального призначення 

забезпечує безпечну роботу технічного персоналу [3].  

Костюм зварника складається з куртки і брюк. Традиційно, костюми 

зварника виготовляються з парусинової тканини (тобто брезент, що складається 

з бавовняного волокна з вогнестійким просоченням), натуральної шкіри (спілка, 

рідше юхта). З 2010-х років набули поширення костюми зварника з чисто 

бавовняних волокон з вогнестійкою обробкою і тканин на основі поліамідних 

волокон [4]. 

Особливістю більшості костюмів для зварників є наявність захисних 

накладок, розташованих попереду та ззаду на куртці і брюках. Захисні накладки 

повинні відрізнятися високою вогнестійкістю та зносостійкістю. Тканини і 

матеріали, з яких виготовляють костюми, повинні мати високі гігієнічні та 

захисні властивості, а також забезпечувати тривалий термін служби [1]. 

Основним показником захисних властивостей одягу для зварника є 

стійкість до пропалювання краплею розплаву. Виробництво костюмів зварників 

регламентується ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ. «Одяг спеціальний для захисту від 

іскор і бризок розплавленого металу. Технічні вимоги». Відповідно до цього 

стандарту спецодяг поділяється за рівнем захисних властивостей на три класи: 

 1-й - спецодяг, призначений для робіт на відстані до джерела бризок 

металу не менше 2 метрів при обслуговуванні автоматичних зварювальних 

ліній, апаратів, під час різання металу; 

 2-й - спецодяг, призначений для ручного зварювання на відстані до 

джерела бризок металу близько 50 см, включаючи роботи в монтажних і 

польових умовах; 
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 3-й - спецодяг, призначений для виконання ручного зварювання на 

відстані від працюючого до джерела бризок металу близько 50 см, в 

приміщеннях, обмежений за обсягом, включаючи металеві цистерни, 

трубопроводи та схожі умови роботи в суднобудуванні, при прокладанні 

газопроводів, ремонт на залізничних дорогах; під час кисневого різання 

металів. 

Матеріали для костюма зварників для захисту від ультрафіолетового 

випромінювання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.105 [5]. 

 Спецодяг класифікують наступним чином: 

1) Фартух брезентовий 

Додатковий захист від бризок розплавленого металу та іскор у найбільш 

поширених місцях. Надійно захищає торс робітника до колін. Орієнтовна ціна 

на вітчизняному ринку – 80-150 грн. 

2) Костюм юхтовий: 

Виготовлений з натуральної шкіри ВРХ спеціальної вичинки. У місцях 

найбільшого зовнішнього впливу (на колінах, грудях і рукавах) є підсилювальні 

накладки, що забезпечують більш високу стійкість до прогоряння і зношування. 

Ціна – 350-450 грн. 

3) Брезентовий костюм зварника 

Брезентовий костюм зварника використовується при ручному зварюванні 

та інших слюсарних роботах. Щільність 550 г/м
2
. Укріплений додатковими 

накладками для протидії зовнішнім впливам. Ціна – 350-400 грн. 

4) Костюм зварника спілковий 

Матеріал: спілок спеціальної вичинки. В місцях найбільшого зовнішнього 

впливу (на колінах, грудях і рукавах) є підсилювальні накладки. Ціна – 750-

1500 грн. 

5) Костюм зварника брезентовий + телячий спилок 

Полегшений варіант спілкового костюму. Матеріал: вогнетривкий 

брезент із щільністю 550 г/м
2
. У місцях найбільшого зовнішнього впливу є 

підсилювальні накладки із спілку спеціальної вичинки. Ціна – 350-650 грн. 

6) Костюм зварника з вогнетривким просоченням 

Матеріал: тканини з вогнетривким просоченням, захищає від горіння і 

загоряння з внутрішніми швами, подвійними налокітниками і наколінниками. 

Відрізняється високим ступенем вогнетривкості, зносостійкістю, підвищеною 

щільністю, міцністю до стирання і на розрив.  

Ціна від 900 до 6856 грн. 

На сьогоднішній день середня ціна спецодягу коливається від 500 до 1000 

гривень за один комплект. На ринку спецодяг представлений як вітчизняними 

компаніями ("ТК-Спецодяг", TPK ―Megalik‖,  OOO ―NOVINKA‖, OOO ―3S 

MARKET‖, ООО ―МС ГРУПП‖, ―Іона‖ (ТзОВ), ―Укрпрофзахист‖, ―Сван‖) так і 

зарубіжними (―ESAB‖, ―Delta Plus‖). Проаналізувавши характеристики 

основних видів та марок спецодягу зварників, можна зробити висновок, що за 

критерієм «ціна/якість» перевагу можна віддати спілковому костюму, 
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наприклад від компанії ―Сван‖, який характеризується високими захисними 

властивостями, за рахунок специфіки матеріалу та підсилювальним накладкам. 

 

Література 

 

1. Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному 

виробництві. Навчальний посібник для студентів зварювальних спеціальностей. 

– К.: Основа, 2004. – 98 с. 

2.  Основи охорони пращ / Купчик М.П., Гандзкж М.П., Степанець І. Ф. та 

ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с. 

3. Средства индивидуальной защиты: Справочник / С.Л. Каминский, К.М. 

Смирнов, В.Й. Жуков, Н.А. Краснощеков. – Л.: Химия, 1989. – 400 с. 

4. Левченко О. Г., Полукаров О. І. Охорона праці у зварювальному 

виробництві: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 352 с. 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/костюм_сварщика. 
 



271 
 

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТРАНОВОК 

Чарняк О.С., ст. (гр. ЕК-41, ФЕА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Навчаючись на факультеті електроенерготехніки та автоматики, нам, 

насамперед, необхідно знати правила експлуатації електричного устаткування, 

дію електричного струму на людський організм і наслідки при ураженні 

електричним струмом. Дана тема актуальна не лише для студентів цього 

факультету чи університету в цілому, а й для всіх, хто працює з електричними 

приладами, електричним струмом чи займається будь-яким іншим видом 

діяльності, пов‘язаним з електричною енергією. Необхідно розглянути умови 

роботи при експлуатації електроустановок, питання електробезпеки та 

застосування заземлення, як засобу захисту від ураження електричним 

струмом. 

Потрібно зазначити, що ураження людини електричним струмом 

можливе тільки тоді, коли створено умови протікання електричного струму 

через її тіло. Коли це відбувається? По-перше, під час безпосереднього дотику 

до частин, які проводять електричний струм. По-друге, під час наближення до 

цих частин на небезпечну відстань. По-третє, при непрямому дотику, при 

контакті з відкритими провідними частинами, які знаходяться під високою 

напругою з пошкодженою ізоляцією. 

Небезпека також не є однозначною. Струм, який проходить через тіло 

людини,може бути або малим, який являється безпечним, або досягати великих 

значень – може викликати смерть. Важливим фактором є схема вмикання 

людини в електричне коло. Наприклад, при двофазному дотику до людини 

прикладається найбільша напруга – лінійна, тобто струм не буде залежати від 

режиму нейтралі, схеми мережі та досягатиме максимального значення. 

Прикладом може слугувати ураження електричним струмом, під час роботи під 

напругою до 1 кВ при несправності, незнанні чи невиконанні індивідуальних 

засобів захисту. 

Однофазний дотик хоч і менш небезпечний, але трапляється частіше. 

Загалом чим краща ізоляція електричної установки, тим струм, який протікає 

через людину, буде меншим, а отже й менша небезпека. Дуже небезпечним є 

однофазний дотик, при проходженні електричного струму через тіло людини в 

мережі з заземленою нейтраллю, коли вона стоїть на струмопровідній підлозі та 

в вологому (струмопровідному) взутті. 

Опір тіла людини прирівнюють до значення рівного 1000 Ом, тому в 

мережі з напругою 220 В стум, який протікатиме через її тіло, рівний 0,22 А, він 

вже є смертельно небезпечним. Тому необхідно знати та дотримуватись правил 

поведінки при роботі з електричним устаткуванням і застосовувати 

індивідуальні електрозахисні засоби. 

Під час роботи з електричним струмом потрібно бути обережним, 

відповідальним та володіти інформацією про засоби захисту і правила 

користування ними. Ізольовані електрозахисні засоби захищають працівника 
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від пошкодженого електрообладнання, струмоведучих частин, які перебувають 

під напругою. Під час роботи з засобами захисту забороняється торкатись до 

ізольованих частин, що знаходяться за обмежувальними кільцями або 

спеціальним упором. Вони не мають достатньої ізоляції і тому не можуть 

самостійно представити стовідсотковий захист. Ізоляція довгий час може 

витримувати напругу, дозволяючи дотикатись до струмоведучих частин чи 

виконувати роботи на цих ділянках. 

Також необхідно володіти засобом індивідуального захисту, який 

призначений для зменшення або усунення впливу небезпечних факторів 

теплової, світлової шкідливої дії. Цей захист надягається на тіло працівника або 

застосовується ним. До таких засобів відносять: захисні каски, окуляри, щитки, 

рукавиці, черевики, захисні пояси та канати страхування [1]. 

Такі засоби як ізольовані кліщі призначені для роботи з запобіжниками, 

також для знаття чи встановлення ізольованих накладок та перегородок. 

Електровимірювальні кліщі використовуються при необхідності виміряти 

струм, потужність чи напругу без порушення цілісності кола. 

Задля безпеки потрібно користуватися діелектричними рукавицями, 

ботами , які збільшують опір дотику, а отже, зменшують величину струму. 

Адже фактична напруга дотику менша  від прикладеної напруги дотику, через 

спад напруги в опорі тіла, взутті, підлозі і т.п. Діелектричні рукавиці 

виготовлені з натурального латексу, не мають швів або зі швами, але 

виготовлені з листової гуми. В якості додаткового захисту використовують 

діелектричне взуття та діелектричні килими, які застосовуються в закритих 

установках всіх класів напруг, крім тих, які знаходяться в місцях з підвищеним 

рівнем вологості чи в забруднених приміщеннях, а на закритих установках – 

тільки в період сухої погоди. 

Перед кожним застосуванням будь-якого засобу захисту необхідно 

перевірити його на справність та відсутність зовнішніх механічних 

пошкоджень, переконатися, що на нього не потрапила волога чи бруд. 

Правилами безпечної експлуатації забороняється наближатися до відкритих чи 

закритих електричних установок при замиканні на землю. Лише при потребі 

звільнити людей або ж зменшити напругу дозволяється наближатись до 

небезпечних місць. В такому випадку необхідно користуватися захисними 

засобами та пересуватися й виходити з цієї зони спокійно, ковзким кроком, 

уникаючи паніки. 

Людина не завжди може помітити загрозу електричного струму тому, що 

відсутні зовнішні ознаки небезпеки. Травми, натомість, тяжкі, а інколи й 

смертельні. В момент ураження електричним струмом основним небезпечним 

фактором є сила струму. Наприклад, при величині в 0,6-1,5 мА помітне легке 

тремтіння пальців рук, при 8-10 мА – сильний біль в кістках, при якому 

можливо відірватись від електродів, що неможливо зробити при 20-25мА. При 

50-80 мА спостерігається зупинка дихання. 

Також важливу роль відіграє шлях протікання струму. Якщо задіяні 

життєво важливі органи, такі як серце, легені чи головний мозок, то небезпека 
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дуже висока, адже струм безпосередньо впливатиме на них. Якщо ж ці ограни 

не були уражені струмом, то можливо уникнути небезпеки та обмежитись 

рефлексом. Промислові струми величиною 10-25 мА викликають судоми 

м‘язів, найчастіше потерпілий звикає і не може самостійно звільнитись або ж, 

знаходячись на висоті, втрачає рівновагу чи свідомість та падає. 

Струм може по-різному вплинути на організм людини. Термічна дія 

проявляється через опіки, нагрів кровоносних судин серця чи мозку. Опік 

струмом відбувається при перетворені електричної енергії в теплову під час 

проходження струму через тіло людини, в момент прямого контакту із 

струмоведучими частинами [2]. 

Електролітична дія впливає на розклад рідини в організмі, що змінює як її 

склад, так і тканини в цілому. Розрив м‘язів, як наслідок механічної дії, 

супроводжується ускладненими травмами та перегрітими тканинами організму. 

Біологічна дія є складним процесом, наслідок якого – роздратування та 

збудження тканин і зміна внутрішніх біоелектричних процесів. Сильний вплив 

має температура навколишнього середовища та вологість повітря, що може 

зменшити опір тіла людини і, відповідно, збільшити небезпеку дії електричного 

струму в той момент, коли збільшення атмосферного тиску навпаки її зменшує. 

Опір тіла кожної людини різний, а отже невідомо як та чи інша сила струму 

вплине на життєдіяльність потерпілого. 

Найкращий захист від ураження електричним струмом – це обережність, 

здоровий глузд та правила техніки безпеки. Працівники, які обслуговують 

електроустановки, зобов‘язані знати правила їх експлуатації та чітко 

усвідомлювати потенційну небезпеку, проходити перевірку знань, відповідно 

до порядку, узгодженого з Правилами технічної експлуатації [3]. Також вони 

повинні проходити медогляди згідно із вимогами Порядку про медогляд 

працівників певних категорій, який затверджено 21.05.2007 року МОЗ України 

у наказі № 246. 

Забороняється допускати до роботи тих, хто не засвоїв цих правил. 

Необхідно пам‘ятати, що робота з електрикою – це дуже відповідально, тут 

треба бути максимально акуратним. Потрібно вміти забезпечити безпечні 

умови роботи та доцільно використовувати колективні та індивідуальні засоби 

захисту від ураження електричним струмом. Ми самі несемо відповідальність 

за своє життя та здоров‘я. 

 
Науковий керівник: Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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ШКОДА ВІД СУЧАСНИХ РІДКОКРИСТАЛІЧНХ ДИСПЛЕЇВ 

 

Шапошніков О.А., студент (гр. КВ-43, ФПМ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 
 

Технологія рідкокристалічних дисплеїв зустрічається всюди. Кожен 

вважає її повністю безпечною, мало хто задумується про приховану небезпеку. 

Основна небезпека криється у доступності – економія коштів на 

технології призводить до зниження якості та шкідливих компромісів. Самі по 

собі вони, як правило, не становлять загрози, та користувачі часто не знають 

або нехтують ними. 

Такими факторами є: 

 блимання підсвітки; 

 «синє» випромінювання. 

Мерехтіння підсвітки зустрічається у більшості LCD матриць. Це 

зумовлено тим, що ще у часи перших пласких дисплеїв виробники 

використовували найпростішу схему регулювання підсвітки – широтно-

імпульсну модуляцію (PWM), що являє собою швидке (90-400Гц) перемикання 

живлення. Тоді використовувались газорозрядні лампи, що є дещо інертними, і 

мерехтіння було майже непомітне. Зараз світлодіодна підсвітка майже не має 

інерції, і різниця вже явна.  

 

Рис 1. Широтно-імпульсна модуляція на 2 типах підсвітки 

 

При максимальному рівні яскравості підсвітки мерехтіння немає, та 

загалом цей рівень є надто високим для комфортної роботи. Через мерехтіння 

може виникати головний біль, біль в очах, втома, порушення сну тощо [1]. 

http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1362457985
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Іншою проблемою, характерною для світлодіодних підсвіток, є велика 

кількість синього випромінювання у спектрі. Людські очі найбільш чутливі до 

цих хвиль, і їх надлишок може не тільки викликати втому та біль в очах, але і 

пошкодити сітківку очей назавжди [2]. 

Рис 2. Частина спектру, що шкодить очам найбільше 

 

Крім того, використання джерела такого світла вночі може порушити 

біологічний цикл і, як наслідок, сон [3]. 

 Існує декілька рішень цих проблем. Новітні більш дорогі монітори 

зараз використовують складніші методи управління підсвіткою, що не 

виробляють мерехтіння, і називаються Flicker-Free. Монітори такого типу 

мають використовуватися там, де робота більшу частину часу проводиться за 

ними. Альтернативно можна вибирати монітор з частотою роботи ШІМ не 

менше ніж 400Гц і таким чином зменшити шкідливий вплив підсвітки на очі. 

На жаль, моніторів із фільтром синього спектру майже немає, та від цього 

світла можна убезпечитись. Для цього існують: 

 спеціальні окуляри для роботи за комп‘ютером; 

 захисні плівки/скло з фільтром; 

 лінзи для звичайних окулярів; 

 програми, що змінюють спектр зображення типу f.lux [4]. 
  

 Окуляри для роботи за 

комп‘ютером мають світлофільтр, що 

блокує більшість шкідливих синіх хвиль. 

Окрім цього, вони також мають різні 

антиблікові, УФ та інші покриття, що 

сприяють комфортній роботі [6]. 

Також існують лінзи для окулярів, що 

мають подібні покриття. Це дозволяє також 

підлаштуватися до зору людини та 

скоригувати його. Деякі лікарі радять 

використовувати такого роду захист від 

випромінювання в тому випадку, якщо ви 

проводите більше 4 годин за комп‘ютером, 

http://www.bluelightexposed.com/
http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side
https://glarminy.com/2015/07/30/10-blue-light-filters-to-relieve-computer-eye-strain-help-you-sleep-better-etc/
https://glarminy.com/2015/07/30/10-blue-light-filters-to-relieve-computer-eye-strain-help-you-sleep-better-etc/
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при цьому не відриваєтеся від монітора і не 

відпочиваєте [5]. 

 

 Останнім часом стає популярним такий      

продукт як захисне скло для гаджетів. Він прийшов на 

заміну захисних плівок, і трендом останнього року є 

―синє‖ скло, що має блокувати частину синього, що 

випромінює смартфон чи планшет. Виробники заявляють про таку ж 

ефективність, як у окулярів — 90% блокування шкідливого спектру. Скло 

однаково захищає як очі, так і дисплей [9]. 

 Синього світла можна позбутися програмно [6]. На системах Android, 

iOS, macOS існує спеціальний режим для читання, що зменшує інтенсивність 

синього на зображенні.  

 

Для систем Windows та OS X є програма f.lux, яка змінює колір в 

залежності від години доби [7]. Аналогічною за функціоналом є Redshift для 

Linux [8]. 

 

Висновок. В роботі проведено аналіз прихованих небезпек при 

використанні сучасних дисплеїв. Підбір правильного монітора, використання 

засобів захисту від «синього» світла дозволить значно зменшити навантаження 

на очі, мозок та забезпечить гарний сон. Використання цих засобів дозволить 

зменшити шкідливий вплив на очі. 
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ОЦІНКА ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ РИЗИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕОРІЇ КОНФЛІКТІВ 

Шишков А.В., ст. вик. (Інститут післядипломної освіти Національного Університету 

харчових технологій), м. Київ 

 

Управління охороною праці та промисловою безпекою нині у більшості 

випадків зводиться до нормативного управління в системі загального 

державного регулювання. Проблема полягає у тому, що оптимізувати 

процедури управління в класичному розумінні цього процесу складно, оскільки 

критерії оптимізації досить розмиті, практично не підлягають формалізації та їх 

надання у кількісному еквіваленті не завжди можливе.  

Нині на перше місце в організації охорони праці виходить концепція 

«відвертання небезпеки» з характерною для цього функцією прогнозу. За такої 

постановки під час керування у реальному часі головний критерій безпеки 

праці – виробничий ризик. У розгляді питань з управління охороною праці, 

передусім, необхідно впливати на зниження ризиків. З економічної точки зору в 

питанні забезпечення охорони праці на підприємствах існує розмежування, а 

часто антагонізм інтересів працівників і працедавців. Тому основне завдання 

адаптації системи управління ризиками до умов реалізації виробничої безпеки 

полягає у сполученні економічних інтересів підприємства з соціально-

економічними інтересами працівників для забезпечення прийнятного рівня 

ризику.  

Мета статті – оцінка прийнятного рівня ризику у сфері охорони праці 

та промислової безпеки на підставі положень теорії конфліктів. 

Процес прийняття групових рішень з урахуванням ресурсних 

можливостей підприємства і соціальної складової нині слабо формалізований. 

У той же час існують математичні моделі, які дають змогу формалізувати дії 

осіб, котрі приймають рішення в умовах конфлікту інтересів сторін, задіяних в 

цьому конфлікті, визначити загальну стратегію дій з урахуванням різних, часто 

протилежних інтересів, знаходити взаємоприйнятні компроміси [1]. Конфлікти 

і ризики – взаємозв'язані явища: конфлікти породжують ризики, а ризики – 

конфлікти. Запропоновано класифікувати основні сторони конфлікту у такий 

спосіб (табл. 1). 

                                                                                          Таблиця 1  

Класифікація сторін конфлікту 
Сторона конфлікту Умовне позначення  Пояснення 

Працедавець Z1 За умови ринкових відносин та 

економічної свободи  

Суспільство Z2 Державу можна ототожнювати зі 

суспільством в правовій країні 

Страховик Z3 З урахуванням певного рівня 

залежності його від держави 

Працівник Z4 Профспілка, яка захищає інтереси 

працівника 
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За такої кваліфікації дії сторін скеровано в одному напряму, але 

застосовано різні способи досягнення цілей: одна сторона домагається 

зниження травматизму через зниження прийнятного ризику; друга – прагне до 

економічного ефекту; третя – до мінімізації зусиль і витрат часу у ході роботи. 

Під управлінням ризиком у роботі розуміємо не дію навмання (сподіваючись на 

щасливу випадковість), а пов'язаний з небезпекою спосіб дії, необхідний для 

того, щоб унеможливити умови виникнення ризику. Коли ступень небезпеки  

піддається точній оцінці (логічній або математичній), а ресурси невичерпні, 

ризиком можна знехтувати. Коли ж така оцінка ускладнена і керуюча сторона 

обмежена в ресурсах, то можна говорити прийнятний ризик. Таким чином, 

ризик є розумний спосіб дії в умовах невизначеності, слабкої передбачуваності 

подій та за обмеженості ресурсів.  

Вирішення завдання забезпечення прийнятного рівня ризику з 

урахуванням інтересів конфліктуючих сторін передбачає поетапну 

багатокритеріальну оптимізацію. Виключно важливим етапом в розробці 

моделі є визначення критеріїв ефективності у напряму досягнення мети та 

встановлення обґрунтованих обмежень [2]. 

Цільову функцію формуємо виходячи з вимог і потреб конфліктуючих 

сторін. Наданий перелік проблем взаємовідносин сторін конфлікту не можна 

розглядатися як вичерпний, проте для досягнення мети цієї роботи важливо 

розглянути предметну сутність таких проблем. 

Для працедавця найсуттєвішими є такі витрати:  

1 1 2 3 4( ) ,E Z E E E E     

де E(Z1) – мінімізація витрат працедавцем на зниження ризику; Е1 – прямі 

витрати на охорону праці, включаючи страховий внесок; Е2 – втрати від 

недоотриманої додаткової вартості; Е3 – втратив, пов‘язані зі зниженням 

кваліфікації працівника; Е4 – непрямі витрати (штрафи, витрати на 

розслідування, втрати нематеріального плану, такі як, морально-етичні 

цінності, психологічний клімат в колективі тощо).  

Витрати суспільства E(Z2) охоплюють 

2 5 6 7 8( ) ,E Z E E E E     

де E(Z2) – сукупні витрати на підготовку людини до професійної діяльності; Е5 

– зниження чистого соціального продукту; Е6 – бюджетні втрати; Е7 – витрати 

на національні і регіональні програми з охорони праці; Е8 – інші втрати 

матеріального скерування.  

Для страхувальника витрати E(Z3) зумовлено такими чинниками:  

3( ) ;BШ РE Z E E   

де Евш – витрати на відшкодування страхового випадку; Ер – витрат на 

реабілітацію. 

Критерії для працівника E(Z4) пов‘язано зі зниженням рівня прийнятного 

ризику і відсутність травматизму за мінімізації його зусиль і витрат часу; 

максимізація виплат і компенсацій у зв'язку з травмою або професійними 

захворюванням.  
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Під час вирішення поставленого завдання потрібно впровадити безпечні 

(з певним припустимим рівнем ризику) умови праці, які відповідають 

конкретному виробництву за мінімізації загальних витрат усіх сторін 

конфлікту. У загальному вигляді задачу конфлікту між працедавцем і та всіма 

вказаними сторонами персоналом можна описати такими співвідношеннями: 

1 2

,

min ( , ... );

;

K

i Д

Д

E E Z Z Z

P P P

П П



 



  

де Е – цільова функція оптимізації під час визначення ефективності витрат 

системи; Р – ресурси, які можна скеровано на зменшення ризику; П – 

обмеження, які встановлюють. 

Як обмеження під час вирішення задачі запропоновано такі показники: 

– соціально припустимий ризик для певних видів діяльності, залежно від 

стратегічних інтересів на конкретному суспільно-політичному етапі розвитку 

суспільства;  

– граничні значення страхових виплат; 

– граничні значення ресурсів, які скеровано на зниження ризику; 

– визначені психофізіологічні можливості працівника і його кваліфікація. 

Таким чином, маємо справу зі складною системою, якій необхідно надати 

властивість цілеспрямованого вибору поведінки в конфліктній ситуації, а мірою 

доцільності є економічна ефективність за умови не перевищенні прийнятного 

ризику для певного виду діяльності підприємства. Під час розгляду конфлікту у 

припущенні, що сторони діють тільки виходячи з поточної ситуації, ігноруючи 

передісторію, можна застосувати марківську модель опису конфлікту. Дії однієї 

зі сторін системи призводить до відповідних змін властивостей і наступних дій 

іншої сторони. Кожна дія приносить деякий частковий виграш або програш.; 

кожен складник зумовлює кінцевий результат – загальний виграш або програш. 

Кількісна оцінка станів сторін конфлікту характеризується щільністю розподілу 

ймовірностей часткових станів та загального результату.  

Висновки і пропозиції. У реальних умовах підприємства для 

забезпечення економічно та соціально обґрунтованого рівня безпеки 

працівників управління наявними ризиками є дієвий спосіб в умовах 

невизначеності інформації, слабкої передбачуваності подій та обмеженості 

ресурсів. Вирішення завдання управління ризиками запропоновано з 

використанням теорії конфліктів. Процес управління ризиками розглядається 

як нестрогий конфлікт. Класифікація сторін конфлікту, визначення цільової 

функції витрат та відповідних обмежень, дає змогу встановити доцільний 

припустимий ризик за математичними моделями.  



282 
 

Література 

 

1. Шишков А.В. Деякі питання управління ризиками. / А.В. Шишков, В.З. 

Шишков. // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції. 

«Безпека життєдіяльності людини, як умова сталого розвитку суспільства». – 

К.: Основа, 2005. – С. 67–69. 

2. Бояринов Ю.Г. Метод построения нечѐткой полумарковской модели 

функционирования сложной системы. / Ю.Г. Бояринов, В.В. Борисов, В.И. 

Мищенко, М.И. Дли // Программные продукты и системы. – 2010. – № 3. – 25–

32 с. 

 



283 
 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ЗАСОБИ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ 

(ФЗЗОГ) У ВОДНИХ АКВАТОРІЯХ 

Шостак В.Б., студент (гр. ХН-61м, ХТФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Вступ. Проблема поширення, механічного накопичення та 

біоакумуляції, токсичного впливу фармацевтичних засобів та засобів особистої 

гігієни почала привертати до себе увагу ще у 70-х роках минулого сторіччя, 

коли у містечку Канзас було зареєстровано клофіброву кислоту у воді на виході 

з очисної станції стічних вод міста з концентрацією від 0.8 до 2 мг/л [1]. Ця 

стаття  призвела до проведення цілої низки інших досліджень задля виявлення 

ФЗЗОГ. Як було пізніше показано, багато водних об‘єктів потерпають від 

забруднення ФЗЗОГ, так 25 фармакологічних продуктів було виявлено в річці 

Лі, Великобританія, 26 залишкових фармакологічних речовин було знайдено в 

Германії на виході з очисних станцій стічної води в концентраціях достатніми 

для їх виявлення. Аналогічні дослідження були проведені по всьому світу: 

Каталонія, Іспанія; Цюріх, Швейцарія; річки По і Ламбро, північ Італії, 

Каліфорнія, США; Новий Орлеан, США; Кейп Код, США; річках Міссісіпі та 

Міссурі, США; річки Хан та Фу-Сінг, Китай; Гуаньчжоу, Китай; Токіо, Японія 

та ін. [2] з одним спільним висновком, що у акваторіях та водних об‘єктах 

присутні ФЗЗОГ у такій кількості, що їх достатньо легко діагностувати. У свою 

чергу це поставило ряд питань щодо токсичності та негативного впливу цих 

речовин на людський організм безпосередньо та опосередковано, та на 

навколишнє середовище в цілому. Вже на початок 21 сторіччя було з‘ясовано, 

що фармацевтичні продукти, які були знайдені у водоймищах викликають 

зміну у ендокринній системі тварин: риб, птахів, земноводних, ссавців і т.д [3]; 

можуть впливати на метаболізм на клітинному та тканинному рівні; сприяють 

зміні рівноваги мікрофлори водних об‘єктів. Пошуки та дослідження в цьому 

напрямі допомогли з‘ясувати, що саме ФЗЗОГ та їх вплив стоять у витоків 

проблеми зникнення таких видів тварин як Бенгальский гриф, Індійський сип, 

Тонкоклювий сип у Індії. Катастрофічне зменшення популяції цих тварин було 

зумовлено присутністю препарату диклофенаку у воді та натуральних 

покладах, що зумовило ниркову недостатність і вісцеральну подагру у птахів та 

призвело до відмови нирок [1]. Наявність великої кількості антибіотиків у 

стічній воді породило проблему розповсюдження так званих «стійких» до дії 

антибіотиків бактерій, що в подальшому може призвести до великих змін у 

поведінці мікрофлори водоймищ та появи нових загроз для людського здоров‘я 

[4].  

Предметом дослідження є фармакологічні засоби та засоби особистої 

гігієни, їх поширення, негативний вплив на людину та на навколишнє 

середовище в цілому.  

Завдання дослідження. Шляхом аналізу літературних джерел розглянути 

та проаналізувати життєвий шлях ФЗЗОГ від моменту потрапляння речовин до 
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водних ресурсів до прямого або опосередкованого контакту з людським 

організмом. Зробити висновок щодо розповсюдженості, стійкості та здатності 

до акумулювання.  Класифікувати та дати характеристику ФЗЗОГ за різними 

показниками, дати приклади та пояснити механізм впливу найбільш 

небезпечних речовин. Зробити приблизну оцінку потенціальної шкоди, яка 

може бути завдана людині та навколишньому середовищу.   

Аналіз публікацій та основні результати дослідження. За даними 

публікацій, ще у 2006 році на теренах держав Європейского союзу частого 

використання набуло більше, ніж 3000 препаратів. Для наглядної статистики 

можна привести розвинуту європейську країну Германію, де за 2001 рік було 

вжито ацетилсаліцилової кислоти– 836 т, парацетамолу – 622 т, ібупрофену – 

345 т, диклофенаку – 86 т. Населення на даний момент складало 82.3 мільйона 

людей. Ці дані враховують кількість проданої та виписаної за рецептом 

продукції [5]. Перетравлюючись ці продукти у своїй вихідній формі або у 

формі метаболітів потраплять до стічних побутових вод, які далі 

спрямовуються на очищення на місцеві очисні установи. Ступінь очищення від 

такого забруднення варіюється в залежності від типу та хімічної природи 

полютанта, складності та надійності очисного устаткування. Так ступінь 

очищення від ацетилсаліцилової кислоти на класичному заводі по очищенню 

стічних вод складає 81%, ібупрофену зазвичай більше 75%, так само як і 

напроксену. Напроти, диклофенак вилучається із стічних вод з ефективністю, 

яка не перевищує 70% і його концентрація у очищеній воді зазвичай складає 1 

мг/л. Далі ці речовини накопичуються за рахунок осадження у покладах на дні 

водних об‘єктів [6] і при сезонних коливаннях фізичних та хімічних параметрів 

води ці речовини можуть вивільнятись у великій концентрації, фіксуючись як у 

мікроорганізмах, так і в представниках багатоклітинних: рибах, молюсках та 

водоростях. В останньому випадку також має місце явище біоакумуляції, за 

рахунок якого концентрація ФЗЗОГ у тканинах тварин (зябрах, нирках, печінці) 

може значно перевищувати концентрацію у воді і, таким чином, слідуючи вище 

по трофічному ланцюгу, концентрація речовин буде збільшуватись від особини 

до особини. Проте це далеко не єдиний шлях, за яким ФЗЗОГ можуть 

потрапляти до живих організмів. Широко відомі приклади, коли шлам з 

очисних заводів застосовується як добриво для сільськогосподарських цілей, 

оскільки він містить велику концентрацію  нутрієнтів, необхідних для рослин. З 

часом ФЗЗОГ піддаються біодеградації та розкладаються до біологічно 

нейтральних речовин, проте існує велика імовірність витоку та вимиванню 

ФЗЗОГ з ґрунту під час сильних повеней і ливнів та подальшої інфільтрації 

забрудненої води до підземних вод, що можуть безпосередньо 

використовуватись у питних цілях, або контактувати з поверхневими водами. 

Також, у випадку, якщо тварини проходять курс лікування фармакологічними 

засобами, та їх екскременти використовуються у якості добрив, то доля ФЗЗОГ 

може бути аналогічної до переднього випадку. В природному середовищі ці 

речовини втрачають свої токсичні властивості за рахунок біо- та 

фотодеградації, гідролізу та подальшої мінералізації [2].  
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Зазвичай ФЗЗОГ класифікують за їх лікарськими функціями, саме тому 

поширена наступна класифікація: 

- анальгетики та нестероїдні протизапальні препарати  

- бета-блокатори 

- гіполіпідемічні засоби 

- нейроактівні сполуки (протиепілептичні, антидепресанти) 

- цитостатичні сполуки та протиракові засоби 

Свій токсичний вплив на живі організми ФЗЗОГ реалізують за різними 

механізмами. Як вже було згадано, це може бути і розвиток резистивних 

бактерій після насичення води антибіотиками. При чому контакт з одним типом 

антибіотиків іноді призводить до появи антибіотичних генів широкого 

діапазону, які зумовлюють стійкість проти широкого спектру антибіотиків. Так 

під час досліджень було виявлено бактерії, які резистивні до: макролідів, 

сульфаніламідів, фторхінолонів і тетрациклінів. Швидкість розвитку 

резистивних бактерій варіюється в залежності від зовнішніх умов та рівня 

забруднення води: так у США цей показник складає 6%, у Кувейті 17 %, а у 

Китаї сягає 22%! Деякі ФЗЗОГ здатні впливати на гормональну систему 

організмів – це так звані ендокринні збудники. Ці збудники можуть викликати 

проблеми з репродуктивністю, фемінізацію чоловічої статі, індукувати 

вітелогенез у чоловічих особинах. Окрім цього, тріклозан і тріклокарбан 

можуть пригнічувати розвиток водоростей [7]. Анальгетики та нестероїдні 

протизапальні препарати можуть порушувати природній обмін речовин у 

нирках та печінці. Диклофенак викликає ниркові ураження і зяброві зміни у 

Райдужної форелі, викликає запалювальні процеси у печінці людини. 

Антиепілептичні засоби, антидепресанти впливають на центральну нервову 

систему тварин, інгібуючи активність нейромедіаторів, знижуючи вироблення 

серотоніну.  [1]. В ряді робот було проаналізовано як гострий, так і хронічний 

ефекти від впливу ФЗЗОГ на різні види організмів (фітопланктон, бентос, 

зоопланктон, риб) і виявлено, що концентрація речовин у воді ще є низькою і 

неспроможною для викликання гострих ефектів, проте для провокування 

хронічних захворювань така концентрація є більше, ніж достатньою. Серед 

речовин, чия концентрація перевищує поріг провокування хронічних 

захворювань варто зазначити: флюоксетін, пропанолол, діклофенак, 

карбамазепін, клофіброва кислоту [1]. 

Висновки. На початку 20 сторіччя проблема поширення ФЗЗОГ 

розглядалась як потенційна загроза людству та навколишньому середовищу. 

Таку позицію на даний момент можна розглядати як застарілу - проблема 

ФЗЗОГ є актуальною проблемою і вже завдає непоправної шкоди. Задля її 

вирішення необхідно переглянути самі принципи технології очищення стічних 

вод, оскільки саме вони є основним джерелом забруднення. І хоча ця проблема 

вже давно привертає до себе увагу, ще не було реалізовано жодного проекту з 

метою попередження або зменшення забруднень і навіть сучасні підходи до 

розробки водоочисних станцій не враховують цю актуальну загрозу. У 

майбутньому, при проектування очисних заводів, людство повинно 
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враховувати наявність ФЗЗОГ у воді і компонувати технологічні схеми 

відповідно для максимального їх вилучення. Необхідно провести ще великий 

ряд досліджень щодо встановлення ризику впливу ФЗЗОГ на людину і 

навколишнє середовище. Найбільш токсичні фармакологічні речовини повинні 

бути замінені менш шкідливими препаратами. Як показує аналіз публікацій, 

відсутній великий об‘єм інформації щодо поширення ФЗЗОГ у країнах, що 

розвиваються: у Африці, Азії, Південній Америці. Не вистачає даних щодо 

концентрування ФЗЗОГ із підвищенням рівня трофічного ланцюгу, так само як 

і щодо сезонних варіацій у концентрації.  
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ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ЯК ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ, 

ЩО СПРИЙМАЄ ВОДІЙ 

Ющенко І., студентка (гр. РЗ-42, ВПІ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»); 

Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

Людина живе та працює в навколишньому середовищі і разом з нею 

становить систему життєдіяльності. Окремі елементи і сама система постійно 

перебувають у сфері небезпек, тобто під загрозою прояви небезпек будь-якого 

походження. Однією з головних небезпек в сучасному світі є небезпеки 

спричинені керуванням транспортного засобу. За статистикою Управління 

безпеки дорожнього руху дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП) за період 

з 01.01.2016 по 31.12.2016 становлять за добу 11,1% від загальної кількості 

нещасних випадків. (табл. 1.) Крім того згідно цих же статистичних даних 70-

90% ДТП відбувається в результаті помилкових дій людини, що керує 

автомобілем [1]. 

Таблиця 1 

 
 

Це свідчить про те, що в основі більшості причин ДТП лежить, людський 

фактор – психофізіологічні особливості водія. Отже, у системі «автомобіль-

техніка-середовище» ланка водій є найважливішою і водночас – 

найвразливішою. Тому дослідження цього факторів впливу на нього є 

актуальним.  

Інтенсивність інформаційного потоку, який впливає на людину (водія), 

постійно збільшується через стрімкий розвиток сучасних засобів електронної 

телекомунікації, підвищення кількості придорожньої реклами, активне 

використання стільникових пристроїв передавання інформації. Збільшення 

потоку інформації як поза автомобілем (надлишкова небажана інформація, 

кількість придорожньої реклами), так і в салоні автомобіля (використання 

стільникового зв‘язку, радіо), впливає на психоемоційний стан водія і знижує 

його реакцію, що підвищує ймовірність виникнення ДТП. Не випадково 

більшість ДТП стається з вини водія, а не автомобіля або дороги. В основі 

причин ДТП лежить соціальний фактор – психіка людини [4]. 
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Рис. 1. Джерела інформації, яка впливає на водія 

 

Як видно на рис. 1 водій одночасно сприймає великий потік інформації, 

адже в кожен з цих пунктів забирає частину уваги водія. В транспортному 

потоці водій має контролювати швидкість транспортного засобу(ТЗ), взаємодію 

з іншими ТЗ, інтенсивність руху, щільність транспортного потоку. З траси 

дороги водій має сприймати: відстань видимості, радіуси кривих, плавність 

дороги, якість дорожнього покриття, ширина проїжджої частини. Дорожня 

обстановка включає в себе дорожню розмітку, знаки, обладнання, світлофори. 

Крім того, водій слідкує за власним транспортним засобом, а це передбачає 

контрольно-вимірювальні прилади, органи управління, габаритні розміри, колір 

і форма ТЗ. Також на водія впливає додаткова інформація: телефон, радіо, 

зовнішня реклама.  

Складність сприйняття всього обсягу інформації, що надходить до водія, 

полягає у браку часу на її оброблення й ухвалення правильного рішення, 

унаслідок чого зростає ймовірність виникнення ДТП. В середньому в Україні 

щодня стається 400 аварій і по статистиці 2,5% ДТП стаються через рекламні 

щити, розташовані уздовж проїжджої частини - так вважає голова 

координаційної ради «Асоціації зовнішньої реклами» Артем Біденко.  

Розглядом подібної проблеми займалися вчені Інституту транспорту 

Вірджинії. У їхніх дослідженнях використовувалися натурні методи 

обстеження. Унаслідок дослідження було виявлено що присутність рекламних 

щитів не викликає змін у характеристиках кермування щодо візуальної 

поведінки водіїв, збереження чи швидкості утримання смуги руху [3]. У цій 

роботі не брався до уваги психофізіологічний стан водія у процесі проведення 

експерименту. Необхідно також зважати на те, що час затримки погляду на 

визначеному об‘єкті характеризує лише час приймання отриманої інформації, 

але жодним чином не відбиває часу, витраченого на її оброблення, а також на 

ухвалення відповідного рішення внаслідок її оброблення [2]. 

Основою наукового обґрунтування вимог до розміщення засобів 

зовнішньої реклами є теорія інформаційної взаємодії водія з середовищем руху. 

Вона дозволяє оцінити вплив засобів зовнішньої реклами на водія через кутові 

швидкості руху об'єктів середовища руху або за допомогою різниці кутових 

швидкостей. При цьому кутову швидкість об'єкту зовнішньої реклами та його 

Транспортний потік 

Траса дороги 
Дорожня обстановка 

Потік інформації 

Транспортний засіб 

Додаткові джерела 

інформації 
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положення щодо напрямку руху водія можна розглядати як умовні подразники, 

які інформують водія про стан об'єкта і ступеня його небезпеки для подальшого 

руху. Разом з тим, кутові швидкості руху об'єктів визначають розміри поля 

сприйняття водія, яке несе інформацію, необхідну для цілеспрямованої 

діяльності водія [5]. 

Розміщення в полі сприйняття водія засобів зовнішньої реклами викликає 

умовну реакцію, яка проявляється не тільки в зміні траєкторії руху автомобіля, 

але і зміні тривалості фіксації погляду водія, і залежить від геометричних 

розмірів об'єкта, його положення в поперечному перерізі дороги і швидкості 

руху транспортного засобу [5]. 

Висновок. Таким чином, зростання кількості інформації, яку повинен 

сприймати водій під час руху призводить до збільшення числа конфліктних і 

аварійних ситуацій з вини водія, неспроможного адекватно оцінити дорожні 

умови і прийняти правильне рішення. В даному випадку мова йде про 

інформаційну перевантаження водія при русі. Цьому сприяють і численні 

засоби зовнішньої реклами, що встановлюються уздовж міських вулиць і доріг. 

Вони забирають частину уваги водія на себе, що може призвести до ДТП.  
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ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПРИ ПІДВИЩЕННІ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ 

ВИКЛИКАНОГО ТЕХНОГЕННИМИ ЧИННИКАМИ 

Язенок Ю.С., ст. (гр. ЕК-41, ФЕА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

 

У сучасному світі людство майже не може відмовитись від такого 

дешевого та сучасного джерела енергії, як атомна енергія. Дешева та досить 

безпечна енергія довгий час вважалась майже ідеальною для вирішення всіх 

енергетичних потреб. Але хід історії дещо змінив цю думку. І кожен має 

розуміти – невидима радіаційна небезпека може виникнути майже в кожному 

куточку світу. Ми не будемо коментувати засоби боротьби з потенційною 

загрозою, але наведемо короткі рекомендації дій при виникненні радіаційного 

забруднення навколишнього середовища. 

Звертаємо увагу на те, що ці рекомендації написані кров‘ю людей, що 

переживали таку трагедію, адже радіаційну загрозу не можна побачити 

неозброєним оком. В будь-якому випадку, при радіаційній загрозі населення 

буде обов‘язково сповіщено засобами масової інформації, СМС-розсилкою, 

тощо. 

Потрібно пам‘ятати прості правила поведінки, якщо інформація 

поступила: 

1. Якщо ви знаходитесь на вулиці просто неба – негайно захистіть органи 

дихання хустинкою, шарфом, будь-якою тканиною. Поверніться у приміщення. 

2. Повернувшись до дому, зніміть одежу та взуття, помістить їх у 

пластиковий пакет, прийміть душ. Зачиніть двері та вікна. Зверніться до будь-

яких засобів інформації для отримання додаткової інформації про аварію та 

порад від Міністерства надзвичайних ситуацій. 

3. Загерметизуйте всі вентиляційні отвори, щілини у вікнах (дверях) та не 

підходьте до них без потреби. Зробіть запас води в герметичних ємностях. Всі 

відкриті продукти заверніть у поліетилен та покладіть у шафу. 

4. Для захисту органів дихання використайте респіратор, ватно-марлеву 

пов‘язку або зробіть її самі зі шматків тканини, що змащена водою для 

підвищення її фільтраційних властивостей. 

5. При отриманні відповідних вказівок – проведіть профілактику 

приймаючі до 10 діб по одній пігулці (0,125 г) йодистого калію. 

Пам‘ятайте, якщо за умовами радіаційного стану, подальше перебування 

людей в даній місцевості небезпечно, буде проводитись евакуація населення. 

Спостерігайте за повідомленнями МЧС. 

Запам‘ятайте час евакуації, місце збірного евакуаційного пункту. 

Покидаючи домівку, вимкніть електропостачання, візьміть гроші та документи. 

По можливості, надягніть плащ та резинові чоботи. Повідомте сусідів про 

початок евакуації. 

Кожний з нас сподівається, що подібні лиха його не торкнуться, але в 

наші неспокійні часи не буде зайвою проста та доступна інформація щодо 

особистої безпеки. 
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Засоби захисту при радіаційній загрозі бувають трьох типів: захист часом, 

захист відстанню та захист протирадіаційними екранами та спецодяг. Все дуже 

просто. 

Захист часом – перебування якомога менше часу поблизу джерела 

випромінювання. 

Захист відстанню – чим більше відстань від джерела випромінювання – 

тим безпечніше для людини. 

Протирадіаційні екрани та одяг – це засоби, що мають властивість 

затримувати різні види випромінювання та використовуються в професійних 

сферах. 

Але найкращій захист – не потрапляти в ситуацію, коли всі ці 

рекомендації можуть знадобитися. 

Окремо, потрібно зазначити, що враховуючи нинішню ситуацію в 

суспільстві ми можемо не дізнатися про виникнення загрози, або дізнатися про 

це не своєчасно. Це може призвести до дуже поганих наслідків. Отже, буде 

доречно мати дозиметр у власному користуванні – хоча б один на родину. Про 

всяк випадок. 

 
Науковий керівник: Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського») 
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85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%A1-%D0%97%D0%9F.pdf. 

2. Памятка по действиям населения при получении сигнала экстренного 

оповещения о радиационной опасности [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://pkgo.ru/attention/25989-pamyatka-po-dejstviyam-naseleniya-pri-

poluchenii-signala-yekstrennogo-opoveshheniya-o-radiacionnoj-opasnosti.html. 

3. Радиационная опасность: как правильно себя вести (памятка для 

населения) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ilovekamchatka.ru/topic/1695-radiacionnaya-opasnost-kak-pravilno-

sebya-vesti-pamyatka-dlya-naseleniya/. 

http://nmc.if.ua/wp-content/uploads/2016/11/1-%D0%97%D0%B0%D1%25%2085%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%A1-%D0%97%D0%9F.pdf
http://nmc.if.ua/wp-content/uploads/2016/11/1-%D0%97%D0%B0%D1%25%2085%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%A1-%D0%97%D0%9F.pdf
http://pkgo.ru/attention/25989-pamyatka-po-dejstviyam-naseleniya-pri-poluchenii-signala-yekstrennogo-opoveshheniya-o-radiacionnoj-opasnosti.html
http://pkgo.ru/attention/25989-pamyatka-po-dejstviyam-naseleniya-pri-poluchenii-signala-yekstrennogo-opoveshheniya-o-radiacionnoj-opasnosti.html
http://www.ilovekamchatka.ru/topic/1695-radiacionnaya-opasnost-kak-pravilno-sebya-vesti-pamyatka-dlya-naseleniya/
http://www.ilovekamchatka.ru/topic/1695-radiacionnaya-opasnost-kak-pravilno-sebya-vesti-pamyatka-dlya-naseleniya/
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